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 INLEIDING 

 

 Aanleiding en doel 

Eneco heeft het voornemen een windpark van drie windturbines te realiseren in het noord-

westelijke deel van de Oranjepolder te Oosterhout. Deze windturbines maken onderdeel uit van 

het te ontwikkelen Energiepark A59 (ook wel: Energiepark Oranjepolder) langs de A59. In dit 

energiepark wordt in samenwerking met diverse partijen en conform de gemeentelijke wens 

ingezet op een combinatie van zonne- en windenergie. In het zelfde gebied bestaat het 

concrete voornemen tot het realiseren van een zonnepark van circa 37 hectare door Shell.  

 

Voordat voor de ontwikkeling een formele procedure kan worden opgestart, dient een 

principeverzoek te worden ingediend waaruit de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan 

op hoofdlijnen inzichtelijk wordt gemaakt. Voorliggende rapportage bevat de onderbouwing van 

de ontwikkeling, waarin wordt getoetst aan ruimtelijk beleid en omgevingsaspecten. De 

onderbouwing gaat enkel in op het windpark. Voor het onderdeel zon wordt binnen Energiepark 

A59 een aparte (maar inhoudelijk afgestemde) procedure gevolgd.  

 

Voor de realisatie van de windturbines is in ieder geval een omgevingsvergunning noodzakelijk. 

Het windpark wordt planologisch ingepast door middel van een afwijking als bedoeld in artikel 

2.12.1.a.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op basis van artikel 3.37 lid 2 

interim Omgevingsverordening Noord-Brabant  (zie ook paragraaf 2.3.4). Voorliggend document 

vormt tevens de basis voor de uiteindelijk op te stellen ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ (de 

wetgever gebruikt deze term) die benodigd is bij de omgevingsvergunning voor de afwijking van 

het vigerende bestemmingsplan. 

 

Het initiatief omvat een windpark van 3 windturbines. Het windpark krijgt een opgesteld 

vermogen van circa 15 megawatt (MW), uitgaande van een opgesteld vermogen van circa 5 

MW per windturbine en levert, afhankelijk van het type turbine, naar verwachting een jaarlijkse 

productie van circa 45 miljoen kilowattuur (kWh). Dit is genoeg windenergie om circa 15.000 

huishoudens te voorzien van elektriciteit uit wind, dit is ruim meer dan de helft  van het aantal 

huishoudens in de gemeente Oosterhout1.  

 

 Ligging plangebied 

Het beoogde plangebied van het windpark ligt ten noorden van de kern Oosterhout, ten oosten 

van de kern Made en ten zuiden en zuidwesten van de kernen Geertruidenberg en 

 
1 Er zijn 22.947 huishoudens in Oosterhout volgens cijfers van het CBS (1 januari 2018) 
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Raamsdonksveer. Het plangebied ligt ook ten oosten van het grootschalige bedrijventerrein 

Weststad-Statendam in Oosterhout. 

 

Het beoogde plangebied wordt globaal begrenst door de rijksweg A59 aan de noordzijde, de 

Statendamweg langs het Wilhelminakanaal aan de westzijde, het Kromgat aan de oostzijde en 

de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Dongemond en Domeinweg aan de zuidzijde.  

 

Figuur 1.1 Globale ligging plangebied windpark en energiepark  

 

Bron: Google maps 

 

 Geldend bestemmingsplan 

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan “Bestemmingsplan buitengebied” van de gemeente 

Oosterhout (vastgesteld 28 augustus 2018).  

 

Het plangebied heeft de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschap’ (lichtgroen) met 

enkele watergangen in oostwest-richting met de bestemming ’Water’ (blauw). Het plangebied is 

daarnaast voorzien van een gebiedsaanduiding ‘geluidzone - industrie’ (oranje kartellijn) ter 

plaatse van globaal de westelijke helft van het plangebied. Langs de A59 ligt een 

gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone weg’ (groene kartellijn). De zuidoostpunt van het 

plangebied heeft de gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone – omgevingsvergunning historische 

verkaveling’ (rode kartellijn).  
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Figuur 1.2 Uitsnede geldend bestemmingsplan “Bestemmingsplan buitengebied”  

 

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

Langs het Wilhelminakanaal ligt een dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterkering’. Wegen in en 

aan de rand van het plangebied hebben de bestemming ‘Verkeer’ (grijs) en naastgelegen 

watergangen ook de bestemming ‘Water’. Door het plangebied van oost naar west loopt naar 

de RWZI een dubbelbestemming ‘Leiding-Riool’.  

 

De voor ‘Agrarisch met waarden - Landschap’ bestemde gronden zijn hoofzakelijk bestemd 

voor het behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en 

landschappelijke waarden en kenmerken van de onderscheidene gebieden en      agrarisch 

gebruik, zowel bedrijfsmatig als hobbymatig.  Daarnaast zijn de gronden ook bestemd voor met 

de bestemming samenhangende nevenactiviteiten en bij de bestemming behorende 

voorzieningen. De bestemming ‘Verkeer’ is bestemd voor voorzieningen voor verkeer en verblijf 

en bijbehorende voorzieningen, de bestemming ‘Water’ is bestemd water en 

waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder voorzieningen voor waterberging, -aanvoer en 

-afvoer, zoals watergangen, waterlopen en waterpartijen. De bestemmingen laten realisatie van 

een windpark niet toe. 

 

De voor ‘Waterstaat – Waterkering’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, onder meer mede bestemd voor hoofdwaterkering en de daarbij 

behorende voorzieningen voor de kering van het water en aanleg, instandhouding en/of 

bescherming van de hoofdwaterkering. De voor ‘Leiding – Riool’ aangewezen gronden zijn, 

behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg, 

instandhouding en/of bescherming van ondergrondse leidingen voor afvalwater, ter plaatse van 

de aanduiding ‘hartlijn leiding – riool’ met de bijbehorende belemmeringenstrook. 

 

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone – industrie’ is het niet toegestaan nieuwe 

geluidsgevoelige objecten te bouwen en/of in gebruik te nemen. Ter plaatse van de aanduiding 

'vrijwaringszone - weg' is het bouwen van gebouwen niet toegestaan. Ter plaatse van de 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Pondera Consult 

 
 

4 

 

 

719109 | Haalbaarheidsanalyse / ruimtelijke onderbouwing Windpark Oranjepolder Oosterhout 

8 januari 2020 | Definitief v1 

aanduiding 'wetgevingszone - omgevingsvergunning historische verkaveling' is het beleid 

gericht op behoud en versterken van de historische en landschappelijke waarden van de 

karakteristieke historische verkavelingsstructuur. 

 

Het geldende bestemmingsplan laat de realisatie van een windpark niet toe. 

 

 Juridisch kader 

Hieronder wordt ingegaan op de procedurele context voor dit plan en samenhang met de 

procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.). 

Planvorm afwijkingsbesluit 

Omdat het planvoornemen niet past in het geldende bestemmingsplan is een planologische 

procedure benodigd om het plan mogelijk te maken. De initiatiefnemer is voornemens voor het 

bouwplan een aanvraag in te dienen om afwijking van het bestemmingsplan in de 

omgevingsvergunning (omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken van gronden of 

bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder c Wabo). Via 

deze procedure (ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo) is het mogelijk om af te wijken van 

het geldende planologisch regime. Voorwaarde voor verlening van de vergunning is dat de 

activiteit niet in strijd mag zijn met een goede ruimtelijke ordening.  

Relatie met de milieueffectrapportage 

Hieronder wordt ingegaan op de procedurele context voor dit plan en samenhang met de 

procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.). 

 

De oprichting en uitbreiding (of wijziging) van een windpark is aangewezen in het Besluit 

milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) als categorie D22.2. Voor windparken met drie of meer 

windturbines en minder dan tien windturbines met een gezamenlijk vermogen van minder dan 

15 MW, geldt een vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de omgevingsvergunning. Het 

bestemmingsplan is daarnaast plan-m.e.r.-plichtig, wanneer deze een kader stelt voor een 

m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit.  

 

In voorliggend initiatief gaat het om drie turbines en is het vermogen van deze turbines elk circa 

5 MW, dus ongeveer 15 MW totaal. Geconcludeerd kan worden dat er of wel sprake is van een 

vormvrije m.e.r.-beoordeling (<15 MW) óf van een m.e.r.-beoordelingsplicht (15 MW of meer). 

Inhoudelijk gezien maakt het niet zo veel uit of er al dan niet sprake is van een vormvrije m.e.r.-

beoordeling, de benodigde aanmeldnotitie voor de (vormvrije) m.e.r-beoordeling wordt 

inhoudelijk hetzelfde opgezet. Een aanmeldnotie (al dan niet vormvrije) m.e.r-beoordeling wordt 

ingediend met de aanvraag omgevingsvergunning en het bevoegd gezag een besluit moeten 

nemen of zij het al dan niet noodzakelijk achten een MER (milieueffectrapport) op te stellen. Op 

basis van deze haalbaarheidsanalyse kan daar op vooruitlopend al inzicht in gegeven worden 

op basis van de milieuanalyses. In paragraaf 6.2 wordt daar nader op in gegaan.  

 

Er is geen sprake van het opstellen van een bestemmingsplan waardoor er geen plan-m.e.r.-

plicht geldt voor het windpark, tenzij er een voor het aspect natuur een passende beoordeling 

benodigd blijkt te zijn. Dat moet blijken uit natuuronderzoek (zie paragraaf 5.5), vooralsnog 

wordt daar niet van uit gegaan.  
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Bevoegd gezag 

Primair is de gemeenteraad op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevoegd gezag 

voor het vaststellen van een bestemmingsplan en burgemeester en wethouders voor het 

afwijken van het bestemmingsplan, hiervoor is wel een verklaring van geen bedenkingen van de 

gemeenteraad benodigd. Voor een windpark met een omvang tussen de 5 en 100 MW zijn 

Provinciale Staten op basis van artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 (Ew 1998) bevoegd 

gezag voor het vaststellen van een inpassingsplan en het verlenen van de 

omgevingsvergunning.  

 

Artikel 9e lid van de Elektriciteitswet bepaalt: “Provinciale staten zijn bevoegd voor de aanleg of 

uitbreiding van een productie-installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp 

van windenergie met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW, met inbegrip 

van de aansluiting van die installatie op een net, gronden aan te wijzen en daarvoor een 

inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening vast te 

stellen.” Artikel 9f, Lid 6, sub a bepaalt vervolgens dat Gedeputeerde Staten kunnen bepalen 

dat het eerste niet van toepassing is op een productie-installatie als bedoeld in artikel 9e, eerste 

lid, indien: “in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende 

productie-installatie, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de 

besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke 

voordelen zijn verbonden”.  

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben hun bevoegdheid om te beslissen over de 

windturbines Oranjepolder nog niet neergelegd bij de gemeente Oosterhout. De gemeente 

Oosterhout dient nog een verzoek bij de provincie in te dienen of zij als bevoegd gezag mogen 

optreden. Er wordt van uit gegaan dat dit verzoek nog wordt ingediend en de gemeente 

Oosterhout bevoegd gezag wordt. 

Coördinatieregeling 

Daarnaast kan de coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6 van de Wro op het project 

van toepassing worden verklaard. Zij dienen hierover voor start van de planologische en 

vergunningenprocedure een besluit over te nemen. Door deze coördinatie worden besluiten die 

met elkaar samenhangen gelijktijdig in procedure gebracht en worden daarover gegeven 

zienswijzen en ingestelde beroepen gelijktijdig afgehandeld. Er is dus geen bezwaarprocedure 

bij het bevoegd gezag en beroepsprocedure bij de rechtbank, maar alleen rechtstreeks beroep 

bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Wel kunnen tegen de ontwerpbesluiten 

door een ieder zienswijzen worden ingediend. Door de initiatiefnemers wordt verzocht de 

coördinatieregeling toe te gaan passen op de planologische en vergunningenprocedure voor 

het windpark. 

 

 Leeswijzer 

Dit hoofdstuk geeft de inleiding tot het project. In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader geschetst. 

In hoofdstuk 3 komt een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied en omgeving aan 

de orde, hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van het voorlopige plan voor de windturbines. In 

hoofdstuk 5 worden de milieuaspecten beschreven. Hoofdstuk 6 geeft ten slotte de conclusies 

weer over uitvoerbaarheid van dit plan en het vervolg. 

  



Pondera Consult 

 
 

6 

 

 

719109 | Haalbaarheidsanalyse / ruimtelijke onderbouwing Windpark Oranjepolder Oosterhout 

8 januari 2020 | Definitief v1 

 BELEID 

 Mondiaal en Europees beleid 

 Klimaatconferentie Parijs 2015 

In december 2015 zijn (onder auspiciën van de Verenigde Naties) op de eenentwintigste 

klimaatconferentie in Parijs (COP21)2 195 landen akkoord gegaan met een nieuw 

klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. De Europese Unie heeft 

dit verdrag ook mede ondertekend. Hieronder de belangrijkste punten uit het akkoord: 

• de gemiddelde temperatuur op de aarde mag niet meer dan 2 graden Celsius stijgen. 

Landen streven er naar de temperatuurstijging zelfs te limiteren tot maximaal 1,5 graden 

Celsius; 

• de partijen zullen zo snel mogelijk hun best doen om de uitstoot van broeikasgassen en 

schadelijke stoffen te verminderen in combinatie met de beschikbare techniek van dat 

moment. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen landen; 

• er is extra inzet nodig om negatieve gevolgen van klimaatverandering aan te pakken en de 

hoeveelheid broeikasgassen terug te brengen zonder dat dit de voedselproductie in gevaar 

brengt; 

• alle partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid 

broeikasgassen en onderzoek doen naar klimaatbestendige ontwikkelingen; 

• voor de klimaatconferentie van 2025 moeten de partijen van de klimaatovereenkomst van 

Parijs zich samen ten doel stellen elk jaar minstens 100 miljard dollar (91 miljard euro) ter 

beschikking te stellen aan armere landen die economisch moeite hebben de 

klimaatdoelstellingen te halen. Het geld zou vanaf 2020 beschikbaar moeten zijn; 

• het verdrag is bindend en de landen verplichten zich het na te leven.  

 Europese doelstelling 

Het Europese doel voor 2020 is om 20% van het totale energieverbruik duurzaam te realiseren, 

voor Nederland is dit vertaald in een doel van 14% in 2020. Dit is vastgelegd in de EU-richtlijn 

2009/28/EG (2009)3. In juni 2011 presenteerde de EU de "Energieroutekaart 2050"4 als doorkijk 

naar 2050 en de in tussentijd te nemen stappen om te komen tot een verdere verduurzaming 

van de energiemarkt en een verdere CO2-reductie (80-95%). De EU-landen hebben in 2014 

overeenstemming5 bereikt met betrekking tot een nieuwe duurzame energie doelstelling. In 

2030 moet tenminste 27% van het energieverbruik van de Europese Unie duurzaam zijn 

opgewekt. Deze doelstelling is onderdeel van de energie en klimaatdoelen van de EU voor 

2030. Op 14 juni 2018 is er politieke overeenstemming6 bereikt waarin een bindende 

 
2 De klimaatconferentie van Parijs 2015 (officieel: 2015 United Nations Climate Change Conference), die van 
30 november tot 12 december 2015 plaatsvond in Parijs leidde tot het afsluiten van het "Akkoord van Parijs", 
dat op 22 april 2016 in New York is ondertekend. Het klimaatverdrag is 4 november 2016 in werking 
getreden. 
3 "Richtlijn 2009-28-EG- energie uit hernieuwbare bronnen NL, ter bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 
2003/30/EG", European Commission, 23 april 2009.  Geraadpleegd van: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 [artikel 3, lid 1 juncto bijlage 1, deel A]. 
4 Mededeling van de Europese Commissie: "Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 
2050", 8 maart 2011, COM (2011) 112 definitief. Geraadpleegd van: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:NL:PDF 
5 Geraadpleegd van: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy 
6 Europese Commissie (14 juni 2018). Geraadpleegd van: http://europa.eu/rapid/press-
release_STATEMENT-18-4155_en.htm 
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doelstelling ten aanzien van duurzame energieopwekking is vastgelegd. De Europese Unie 

moet in 2030 32% van het totale energieverbruik duurzaam realiseren. 

 

 Rijksbeleid 

Het rijksbeleid voor duurzame energie, en specifiek voor wind,  heeft zich in eerste instantie 

altijd gericht op doelen in 2020. Nu 2020 bereikt is, overigens zonder het halen van bijbehorend 

doel, komt vooral het doel voor 2030 in beeld. In deze paragraaf worden zowel de 

doelstellingen voor 2020, als die voor 2030 en daarna behandeld zoals deze chronologisch in 

tijd zijn gesteld. Want alhoewel 2020 al bereikt is zijn de doelen voor 2020 en onderliggende 

beleidsstukken nog steeds van belang voor de horizon waar nu op gericht wordt. 

 Energieakkoord voor duurzame groei (2013) 

De energiesector in Nederland is verantwoordelijk voor meer dan twintig procent van de uitstoot 

van broeikasgassen. De uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de energiebehoefte kan 

worden beperkt door energiebesparing en door grootschalige inzet van duurzame 

energiebronnen. Een dergelijke omschakeling in de Nederlandse energievoorziening betekent 

een forse inspanning. Deze ambities sluiten aan bij in Europees verband geformuleerde 

doelstellingen waaraan de lidstaten zich gecommitteerd hebben.  

In 2013 hebben ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, 

natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen 

zich verbonden aan het Energieakkoord voor duurzame groei (hierna: Energieakkoord, 2013)7. 

Met het Energieakkoord komt een duurzame energievoorziening een stap dichterbij. In het 

Energieakkoord is vastgelegd dat in 2020 14% van alle energie duurzaam moet zijn opgewekt 

met een verdere stijging van dit aandeel naar 16% in 2023. Het doel van het akkoord is 

bovendien dat het nieuwe banen oplevert en een positief effect heeft op de energierekening van 

consumenten. In het akkoord zijn tien pijlers opgenomen die moeten leiden tot een duurzame 

energieopwekking. Het opschalen van hernieuwbare energieopwekking vormt één van deze 

pijlers. Dit vraagt een intensieve inzet op verschillende bronnen van hernieuwbare opwekking, 

zoals wind op land. Bij wind op land wordt binnen de kaders die met provincies zijn 

afgesproken, geïnvesteerd om te komen tot 6.000 MW operationeel windenergievermogen in 

2020. Voor de periode na 2020 wordt op termijn gezocht naar aanvullend potentieel voor wind 

op land. 

 

Windpark Oranjepolder draagt bij aan realisatie van het energieakkoord voor duurzame groei. 

 Energierapport 2016 

Het Energierapport 2016 (2016)8 geeft aan dat Nederland voor de uitdaging staat om de uitstoot 

van broeikasgassen drastisch terug te brengen, waarbij in de 2e helft van de 21e eeuw, zoals 

afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs (2015) er mondiaal een balans moet zijn tussen 

de uitstoot en vastlegging van broeikasgassen (ofwel klimaatneutraliteit). Het kabinet houdt dus 

onverkort vast aan de Europese afspraken voor 2020, 2030 en 2050 en aan de afspraken uit 

het Energieakkoord die samen met milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden zijn 

 
7 "Energieakkoord voor duurzame groei", Sociaal-Economische Raad (SER), september 2013. Geraadpleegd 
van: http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx 
8 "Energierapport 2016 - Transitie naar duurzaam", Ministerie van Economische Zaken, januari 2016. 
Geraadpleegd van: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/18/energierapport-transitie-
naar-duurzaam 
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gemaakt. Het Energierapport geeft daarom een integrale visie op de toekomstige 

energievoorziening van Nederland. Het kabinet stelt, voor de transitie naar duurzame energie, 

drie uitgangspunten centraal:  

1. sturen op CO2-reductie; 

2. verzilveren van de economische kansen die de energietransitie biedt; 

3. integreren van energie in het ruimtelijk beleid.  

De Nederlandse energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van eindige 

fossiele brandstoffen. Het kabinet wil onder meer de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 

80-95% terugdringen op Europees niveau. Op dit moment zijn we voor onze energievoorziening 

nog voor bijna 95% afhankelijk van fossiele brandstoffen. De energietransitie biedt bovendien 

kansen voor behoud en ontwikkeling van het Nederlandse verdienvermogen.  

 

Ten slotte heeft de energietransitie alleen kans van slagen als vroegtijdig en zorgvuldig het 

gesprek wordt aangegaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties over de 

ruimtelijke inpassing van productie, opslag en transport van energie. Zoveel als mogelijk moet 

gezamenlijk de afweging plaatsvinden tussen de bijdrage van een initiatief aan de 

energievoorziening en de overlast of risico's die dit voor omwonenden met zich meebrengt. Dit 

wordt de ‘energiedialoog’ genoemd. 

 

Voor Windpark Oranjepolder wordt deze energiedialoog gevoerd door het houden van de 

omgevingsdialoog (zie ook paragraaf 6.1 en 6.3). 

 Nationale energieverkenning 2016 

De Nationale Energieverkenning 2016 (NEV, 2016)9 bevestigt signalen uit de verkenning van 

2015 dat de omslag naar een duurzame energiehuishouding wordt gemaakt. De groei van het 

aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsvoorziening is één van de snelst lopende 

ontwikkelingen. Vooral de uitrol van windenergie op zee lijkt heel succesvol, ook in de komende 

jaren.  

 

De nationale emissies in broeikasgassen nemen fors af tot 2020, maar stabiliseren daarna. Dat 

komt voornamelijk doordat het effect van de daling van het energieverbruik en de groei van 

hernieuwbare energie op de nationale emissies, worden gemaskeerd door sterk fluctuerende 

activiteiten van de (conventionele) energiesector. 

 

Het aandeel hernieuwbare energie is in 2015 gestegen van 5,5% tot 5,8%. De komende jaren 

zal er een versnelling van de groei van het aandeel hernieuwbare energie plaatsvinden, 

aangejaagd door de afspraken uit het Energieakkoord. Het doel voor het aandeel hernieuwbare 

energie in 2020 van 14% lijkt echter nog niet te worden gehaald. Na 2023 groeit het aandeel 

hernieuwbare energie onder voorgenomen beleid verder tot 20,6% in 2030. Dit wordt met name 

verklaard door de veronderstelde continuering van de SDE+-regeling, die verdere groei van 

wind op zee en hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving ondersteunt. 

 

Windpark Oranjepolder draagt bij aan (een versnelling van) de groei van het aandeel 

hernieuwbare energie. 

 
9 "Nationale energieverkenning 2016", Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), 14 oktober 2016. 
Geraadpleegd van: https://www.ecn.nl/publicaties/ECN-O--16-035 
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 Nationaal Klimaatakkoord (2019) 

Om de doelen te halen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken heeft Nederland 

gewerkt aan een nationaal Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord, onder regie van het kabinet, 

maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over de 

maatregelen waarmee de CO2-uitstoot in Nederland gehalveerd kan worden. Verschillende 

sectoren denken mee over concrete plannen. De vijf sectortafels zijn: gebouwde omgeving, 

industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit en elektriciteit. Op 10 juli 2018 is het 'voorstellen 

voor hoofdlijnen' document gepresenteerd. In december 2018 is het ontwerp van het 

Klimaatakkoord gepresenteerd. De eerste maanden van 2019 rekende het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) de afspraken door. De doorrekeningen van het ontwerp-Klimaatakkoord 

door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) toonden 

aan dat de reductieopgave van 49% gehaald kan worden. Op 28 juni 2019 is het definitieve 

Klimaatakkoord door het Kabinet gepresenteerd aan de Tweede Kamer.  

 

Het centrale doel van het Klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van 

broeikasgassen in Nederland met ten minste 49% in 2030 ten opzichte van 1990, de 

verschillende sectoren (zoals gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, elektriciteit, landbouw 

en landgebruik) hebben hier hun eigen taak en rol in om dit gezamenlijk te bereiken.  

 

Aan de sectortafel 'elektriciteit' zijn afspraken geformuleerd die ertoe moeten leiden dat in 2030 

meer dan 70% van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen komt. Een belangrijk 

doel is derhalve het vergroten van de productie van hernieuwbare energie. De omschakeling 

heeft impact op onze leefomgeving. Gemeenten en provincies hebben hierin met de aanpak 

van de Regionale Energie Strategieën (RES) een belangrijke rol. Daarbij steunt het kabinet de 

mogelijkheid voor bewoners om te kunnen participeren in lokale energieprojecten. 

 

De productie van hernieuwbare energie moet vervijfvoudigen. Concreet wordt hierbij gestreefd 

naar het opschalen van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen tot 84 TWh 

(terawattuur).  De productie wind op zee moet worden uitgebreid, maar ook de productie zon en 

wind op land. In de hoofdlijnen staat als doel beschreven dat in 2030 via windenergie en zonne-

energie op land 35 TWh wordt gerealiseerd. Tevens wordt benadrukt dat de beschikbare ruimte 

zo efficiënt mogelijk benut moet worden door meervoudig ruimtegebruik. Vraag en aanbod 

dienen zoveel mogelijk bij elkaar gebracht te worden. Ten slotte is gesteld dat het belangrijk is 

om te zoeken naar functiecombinaties en aan te sluiten bij specifieke kwaliteiten van het 

gebied.  

 

Windpark Oranjepolder draagt bij aan de toename van de productie van duurzame energie in 

een functiecombinatie van blijvend agrarisch grondegebruik en duurzame 

elektriciteitsopwekking. 

 Regionale energiestrategieën (2020/2021) 

De nationale doelen en afspraken vragen om regionaal maatwerk. Hoe passen hernieuwbare 

opwek, opslag en de infrastructuur voor warmte en elektriciteit in de leefomgeving van mensen 

en dieren? Zowel boven als onder de grond? Ruimte is schaars. De doelen zijn alleen te halen 

door samen te werken. Afspraken over bijvoorbeeld grote zonprojecten in de ene gemeente, 

hebben invloed op een buurgemeente. Ook op regionaal niveau hebben overheden, inwoners, 
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bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties elkaars vakkennis, kunde of 

wettelijke bevoegdheden nodig. 

 

Daarom spraken de overheden in het Interbestuurlijke Programma (februari 2018) af een 

meerjarige programmatische nationale aanpak uit te werken met landsdekkende regionale 

energiestrategieën. Daarvoor is Nederland verdeeld in 30 ‘energieregio’s’. De gemeente 

Oosterhout valt in de energieregio West-Brabant. Afgesproken is dat deze strategieën 

uiteindelijk ruimtelijk geborgd worden via het omgevingsbeleid van gemeenten, provincies en 

Rijk en via het beleid van de waterschappen. 

 

Elke energieregio geeft invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord die zijn gemaakt aan 

de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving. Samen met maatschappelijke 

partners, bedrijfsleven, overheden en inwoners wordt gekomen tot een regionaal gedragen 

RES. Deze geeft inzicht in: 

• mogelijkheden voor regionale opwek en besparing 

• die mogelijkheden vertaald naar keuzes in concrete plekken, projecten en planning 

• de afstemming omtrent warmtebronnen 

• de gevolgen voor de energie-infrastructuur 

• al gerealiseerde projecten en plannen. 

 

De RES is daarmee een instrument om de ruimtelijke inpassing van de energietransitie met 

maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. De RES is ook een manier om langjarige 

samenwerking tussen alle regionale partijen te organiseren, onder andere bij de voorbereiding 

en de realisatie van projecten. Deze samenwerking tussen provincie, waterschappen, 

gemeenten, de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 

burgerinitiatieven, kan gezamenlijk gedragen keuzes bevorderen. Maar ook helpen bij het 

formuleren en vaststellen van omgevingsbeleid van gemeenten, provincies en Rijk, waarvoor de 

RES een bouwsteen is. In dat omgevingsbeleid vindt integrale besluitvorming over de fysieke 

leefomgeving plaats, op grond waarvan vergunningen kunnen worden verleend. Daarmee 

krijgen bedrijven en burgers meer zekerheid voor het doen van investeringen. 

 

Tenslotte is de RES een product. Het is een document waarin elke regio beschrijft welke 

energiedoelstellingen zij zal halen en op welke termijn. En welke aanpak/strategie de regio 

hanteert om deze energiedoelstellingen te bepalen en te halen. 

 

 De concept-RES-sen dienen landelijk voor 1 juni 2020 te zijn vastgesteld en definitieve 

vaststelling door individuele gemeenteraden voor 1 maart 2021. 

 Windenergie ten opzichte van andere duurzame energiebronnen 

Volgens het rijksbeleid10 zijn de belangrijkste vormen van hernieuwbare energie in Nederland: 

windenergie, zonne-energie, bio-energie en aardwarmte. Een kleinere rol spelen waterkracht, 

omgevingswarmte (warmtepompen in woningen) en energie uit potentieel verschil zoet-zout 

(osmose-energie of ‘blue energy’). Hoewel grijze energie uit fossiele energiebronnen in de 

 
10 zie onder andere: "Energieakkoord voor duurzame groei", Sociaal-Economische Raad (SER), september 
2013, "Energierapport 2016 - Transitie naar duurzaam", Ministerie van Economische Zaken, januari 2016 en 
"Energieagenda - Naar een CO2-arme energievoorziening", Ministerie van Economische Zaken, december 
2016 
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komende decennia nodig blijft, zal hernieuwbare energie een steeds groter onderdeel gaan 

uitmaken van de energiemix. Drie duurzame energiebronnen leveren daarbij de belangrijkste 

bijdrage voor Nederland: bio-energie, wind op land en wind op zee. Grote windparken dragen 

significant bij aan het behalen van de doelstellingen. Geconcludeerd kan worden dat 

windenergie op land een belangrijk aandeel heeft in het behalen van de Europese taakstelling 

op het gebied van duurzame energie en CO2-reductie, maar dat deze taakstelling niet gehaald 

kan worden met windenergie alleen. Er is een energiemix nodig waarbij duurzame energie, en 

windenergie in het bijzonder, een steeds belangrijker aandeel krijgt.  

 

De realisatie van windenergie is interessant vanuit het oogpunt: 

• van ruimtebeslag per vierkante meter: relatief weinig ruimtegebruik per geproduceerde 

eenheid energie; 

• van het multifunctionele gebruik van de ruimte: het gebied kan bijvoorbeeld tevens 

gebruikt (blijven) worden als landbouw en/of industriegebied. De combinatie van wind met 

andere duurzame bronnen zoals zon is ook een multifunctioneel ruimtegebruik; 

• vanuit het oogpunt van kostprijs.1112 

 

Windenergie op land heeft een belangrijk aandeel in het behalen van de Europese taakstelling 

op het gebied van duurzame energie, naast bijvoorbeeld ook zonne-energie. Windpark 

Oranjepolder draagt ook bij aan de Europese taakstelling.  

 

 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” (SVIR, maart 2012)13 geeft een totaalbeeld van het 

ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Het is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw 

rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) 

energievoorziening en energietransitie wordt in het SVIR aangemerkt als een nationaal belang. 

Het Rijk stelt op het gebied van energie dat voor de opwekking en het transport van energie 

voldoende ruimte gereserveerd moet worden. Het aandeel van duurzame energiebronnen als 

wind, zon, biomassa en bodemenergie in de totale energievoorziening moet omhoog.  

 

Voor grootschalige windenergie is in het SVIR het volgende opgenomen: “Rijk en provincies 

zorgen voor het ruimtelijk mogelijk maken van de doorgroei van windenergie op land tot 

minimaal 6.000 MW in 2020. Niet alle delen van Nederland zijn geschikt voor grootschalige 

winning van windenergie. Het Rijk heeft in de SVIR gebieden op land aangegeven die kansrijk 

zijn op basis van de combinatie van landschappelijke en natuurlijke kenmerken, evenals de 

gemiddelde windsnelheid. Binnen deze gebieden gaat het Rijk in samenwerking met de 

provincies locaties voor grootschalige windenergie aanwijzen. Hierbij worden ook de provinciale 

 
11 Bron: "Eindadvies basisbedragen SDE+ 2018', ECN, 2076, rapportnummer: ECN-E-17-048. Wind op land 
kost volgens ECN circa 5,4 tot 7,3 ct./kWh, terwijl bijvoorbeeld PV zonne-energie 10,7 ct./kWh kost. Deze 
'kosten' zijn gebaseerd op het advies voor de basisbedragen en geven een indicatie van de benodigde 
financiën per energie opwekmethode. 
12   In opdracht van het ministerie van Economische Zaken hebben CE Delft en ECN onderzoek gedaan naar 
de kosten en maatschappelijke effecten van zon-PV en windenergie op land. Het onderzoek wijst uit dat 
windenergie op land niet alleen goedkoper is van nu tot 2023, maar ook naar verwachting tot 2030. Bron: 
Geert Warringa et al, MKEA zon-PV en wind op land – vergelijking kosten en maatschappelijke effecten, 
publicatienummer: 16.7J46.125, Delft, december 2016 
13 "Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte - Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig" (SVIR), 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, maart 2012). 
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reserveringen voor windenergie betrokken. Deze gebieden zullen nader worden uitgewerkt in 

de Rijkstructuurvisie “Windenergie op Land”. 

 

Windpark Oranjepolder draagt bij in de toename van het aandeel van duurzame 

energiebronnen in de totale energievoorziening. 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 

oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) 

opgenomen. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke 

ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij moet de 

behoefte aan een stedelijke ontwikkeling worden aangetoond. De ladder kent drie treden die 

achter elkaar worden doorlopen. 

 

Op basis van jurisprudentie14 is de ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing op 

een windpark omdat dat niet wordt beschouwd als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in 

artikel 3.1.6, tweede lid in samenhang met artikel 1.1.1, eerste lid, onder i, van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro).  

 

Voor windpark Oranjepolder hoeft geen Ladder doorlopen te worden.  

 Structuurvisie Windenergie op Land 

De doelstelling van de Structuurvisie Wind op Land (SWOL, maart 2014)15 is zodanig ruimtelijke 

voorwaarden te scheppen dat begin 2020 een opwekkingsvermogen van ten minste 6.000 MW 

aan windturbines op land operationeel is. Daarvoor worden drie soorten beleid gepresenteerd: 

• Visie: bundeling in gebieden die geschikt zijn voor grootschalige windenergie (windparken 

met een vermogen groter dan 100 MW) en daarmee andere gebieden vrijhouden van 

grootschalige windenergie. Bij het ruimtelijk ontwerp van windturbineprojecten aansluiten 

bij de hoofdkenmerken van het landschap.  

• Aanwijzen van concrete gebieden die geschikt zijn voor grootschalige windturbineparken. 

Het kabinet zal initiatieven voor windturbineparken met een omvang van ten minste 100 

MW toetsen aan deze gebieden. 

• Taakverdeling tussen Rijk en provincies bij het ruimtelijk mogelijk maken van windenergie, 

en de prestatieafspraken die daarover met het IPO zijn gemaakt. Verder wordt ingegaan op 

beleidsonderwerpen die van groot belang zijn voor het slagen van de doelen voor 

windenergie, zoals de stimuleringsregeling SDE+ en het landelijke elektriciteitsnet. 

 

Het kabinet heeft in de SWOL elf gebieden aangewezen waar grootschalige windturbineparken 

op land mogen komen. Om de doelstelling van 6.000 MW te halen is het noodzakelijk dat ook 

buiten deze gebieden ruimte wordt geboden voor kleinere windturbineparken. Provincies 

kunnen daarvoor locaties aanwijzen of hebben dit reeds gedaan.  

 

De kleinere windturbineparken, waaronder windpark Oranjepolder, moeten samen zorg dragen 

voor nog eens de helft van de doelstelling aan opgesteld vermogen windenergie op land. 

 
14 AbRvS 16 maart 2016, nr. 201503226/1. 
15 "Structuurvisie Windenergie op land" (SWOL), Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 28 maart 2014. 
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 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)16 voorziet in de juridische borging van 

het nationaal ruimtelijk beleid. Het bevat regels die de beleidsruimte van andere overheden ten 

aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat 

noodzakelijk maken. 

 

Bij de vaststelling van een ruimtelijke plan voor de ontwikkeling van een windpark dient 

rekening gehouden te worden met de regels die het Barro stelt in Titel 2.6 Defensie ten aanzien 

van militaire radarstations, en over beperkingen rondom een radarstation en de beoordeling van 

gevolgen van bouwwerken, als ook beperkingen in verband met militaire laagvliegroutes jacht- 

en transportvliegtuigen. In paragraaf 5.7 wordt daar op ingegaan.  

 

Specifiek voor het project zijn er, behalve defensieradar, geen andere nationale belangen waar 

mee rekening te houden dient te worden. 

 

 Provinciaal beleid 

De provincie Noord-Brabant heeft als doelstelling om in 2020 ten minste 470,5 MW aan 

windvermogen te hebben opgesteld. Deze taakstelling is vooral opgenomen in de 

Energieagenda Noord-Brabant en de Structuurvisie ruimtelijke ordening. Hierin zijn de kaders 

voor windenergie helder vastgesteld. De Omgevingsvisie Brabant is vastgesteld om voorbereid 

te zijn op de komst van de Omgevingswet. De Omgevingsvisie bevat geen sectorale 

beleidsdoelen. De concrete doelen staan nog steeds onder andere in de Structuurvisie 

ruimtelijke ordening. 

 Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 

Provincie Noord-Brabant heeft in 2010 een Energieagenda opgesteld. De agenda concentreert 

zich op zeven gebieden. Rond drie gebieden ziet de provincie kansen om Noord-Brabant uit te 

laten groeien tot een internationale topregio: zon-pv, biobased economy en elektrisch 

rijden/slimme netwerken. Op vier andere gebieden schept de provincie kansen door het 

vergroten van mogelijkheden binnen het ruimtelijk instrumentarium, wet- en regelgeving en het 

wegnemen van drempels. Het gaat om de aandachtsgebieden windenergie, duurzame warmte, 

energiebesparing in de gebouwde omgeving en de onderliggende decentrale netwerken. In de 

agenda wordt gesteld dat de toepassing van windenergie direct bijdraagt aan de productie van 

hernieuwbare energie en aan het naderbij brengen van klimaatdoelstellingen. 

In de agenda is verwoord dat voor windenergie gemeente en uitvoerders de belangrijkste 

spelers zijn. Als die partijen er niet uitkomen heeft de provincie de bevoegdheid met vaststelling 

van een Provinciaal inpassingsplan de realisering van een windturbineproject (alsnog) mogelijk 

te maken. De provincie heeft haar ruimtelijk beleid voor de ontwikkeling van windenergie in de 

provincie Noord-Brabant geformuleerd in de Structuurvisie ruimtelijke ordening 2010, partiële 

herziening 2014 en de Verordening Ruimte. Dit beleid is leidend voor het bereiken van de 

provinciale doelstelling voor wind op land in de provincie Noord-Brabant: 470,5 MW in 2020. 

 

Windpark Oranjepolder draagt direct bij aan de productie van hernieuwbare energie en aan het 

naderbij brengen van klimaatdoelstellingen.  

 
16 Besluit van 22 augustus 2011, houdende algemene regels ter bescherming van nationale ruimtelijke 
belangen (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) 
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 Omgevingsvisie Brabant  

Op 14 december 2018 is de Omgevingsvisie ‘De kwaliteit van Brabant, Visie op de Brabantse 

leefomgeving’ vastgesteld door Provinciale Staten om voorbereid te zijn op de komst van de 

Omgevingswet. De Omgevingsvisie bevat geen sectorale beleidsdoelen. De concrete doelen, 

voor bijvoorbeeld natuur, water en ruimtelijke kwaliteit, staan nu nog in de bestaande plannen 

van de provincie zoals in de Structuurvisie ruimtelijke ordening. 

 

De Omgevingsvisie ziet als hoofdopgave het ‘werken aan de Brabantse energietransitie’ met de  

doelstelling dat in 2050 in Brabant 100% duurzame energie en een reductie van 90% van de 

CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 is gerealiseerd. De provincie stelt dat hiervoor, ook op weg 

naar 2030, een wezenlijke verandering noodzakelijk is. Hiervoor is de doelstelling gesteld om in 

2030 50% van de energieopwekking uit duurzame bronnen te halen en een reductie van 50% in 

de uitstoot van CO2 ten opzichte van de uitstoot in 1990.  

 

Windpark Oranjepolder draagt bij aan de Brabantse CO2-reductie. 

 Structuurvisie ruimtelijke ordening  

Provinciale Staten hebben in 2014 de Structuurvisie ruimtelijke ordening 2010, partiële 

herziening 2014 vastgesteld, waarin wordt beschreven welke ruimtelijke doelen de provincie wil 

bereiken en op welke manier. Op 19 maart 2014 trad de Structuurvisie ruimtelijke ordening 

2014 in werking. Dit is een actualisatie van de visie die in 2010 werd vastgesteld. Het geeft de 

hoofdlijnen voor het beleid tot 2025 weer (met een doorkijk naar 2040). De hoofdgedachte in de 

structuurvisie is ‘samenwerken aan kwaliteit’. Dit doel moet gerealiseerd worden door regionaal 

samen te werken, te ontwikkelen, beschermen en stimuleren. 

Ruimtelijke structuren  

De provincie heeft een indeling gemaakt in vier ruimtelijke structuren: de groenblauwe structuur, 

het landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur. Voor ieder van deze structuren 

zijn specifieke doelen opgesteld en is aangegeven met welke instrumenten deze doelen 

behaald dienen te worden. De structuurvisie vertaalt de opgaven en doelen uit de Agenda van 

Brabant naar het ruimtelijk domein, en is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. 

In de Agenda van Brabant zijn de opgaven voor de provincie voor de komende jaren en de rol 

die de provincie daarin neemt beschreven. 

 

Het plangebied maakt deel uit van de ‘groenblauwe structuur’ volgens de structurenkaart uit de 

structuurvisie. Voor de groenblauwe structuur heeft de provincie de volgende doelen gesteld: 

1. een positieve ontwikkeling van de biodiversiteit: De achteruitgang in de ontwikkeling van de 

biodiversiteit wordt omgebogen in een positieve ontwikkeling. De natuur- en watersystemen 

in de gebieden zijn daarom beschermd en worden verbeterd door deze goed met elkaar te 

verbinden; 

2. Een robuuste en veerkrachtige structuur: Natuur en water moeten toekomstige 

ontwikkelingen in Noord-Brabant kunnen opvangen of daar tegen bestendig zijn. De 

provincie wil de groenblauwe structuur daarom vanuit ecologisch oogpunt robuust en 

veerkrachtig maken. 

3. De natuurlijke basis en landschappelijke contrasten versterken: De gebieden in de 

groenblauwe structuur versterken de identiteit van de verschillende landschappen in Noord-
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Brabant. Daarom wil de provincie de natuurlijke basis en de landschappelijke contrasten 

versterken en ontwikkelen. 

4. De gebruikswaarde van natuur en water verbeteren: De gebieden in de groenblauwe 

structuur zijn ook belangrijk vanuit economische en sociaal–culturele belangen. De 

provincie wil de samenhang daartussen verbeteren en de mogelijkheden voor gebruik en 

beleving van deze gebieden verbeteren. Dit biedt ook kansen om het toeristisch-recreatieve 

product in Noord-Brabant te versterken. Binnen de groenblauwe structuur liggen ook 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van agrarische functies die passen in de groene 

omgeving. 

 

Ontwikkeling van het windpark draagt niet specifiek bij aan de doelen van de groenblauwe 

structuur maar is er ook niet strijdig aan.  

Duurzame energie 

Door allerlei ontwikkelingen en wensen gaat de provincie meer dan voorheen duurzaam en 

zorgvuldig om met de ruimte. Eén van de trends die genoemd wordt in de Structuurvisie is de 

toenemende behoefte aan duurzame energie. Duurzame alternatieven waarop wordt gedoeld 

zijn onder andere windenergie, warmtekrachtkoppeling, zonne-energie, biomassavergisting en 

geothermie. Duurzame energie biedt op een veelheid van terreinen kansen, maar vraagt om 

een goede ruimtelijke visie. De landschappelijke impact van windenergie en windturbines leidt 

tot het dilemma op welke schaal dit kan plaatsvinden: een beperkt aantal grootschalige locaties, 

vele kleinschalige oplossingen of een combinatie van beide. 

 

De ontwikkeling en opwekking van duurzame energie, zoals uit wind, zon, bodem, biomassa-, 

(co)vergisting en geothermie wordt door de provincie ondersteund. Windenergie wordt 

ondersteund onder voorwaarden, zodat het past bij de ruimtelijke visie voor het landschap. 

Geclusterde opstellingen bij grootschalige bedrijventerreinen in het stedelijk concentratiegebied 

dragen bij aan het voorkomen van de versnippering van meerdere kleine initiatieven. 

Clusteropstellingen zijn daarnaast mogelijk in landschappen die daarvoor geschikt zijn qua 

schaal en maat. In paragraaf 4.4 wordt daar kort ten aanzien van Windpark Oranjepolder nader 

op in gegaan, in de uitwerking van het plan wordt dit uitgebreider opgepakt. 

 

Daarnaast wordt het belang van sanering na afloop van de gebruiksperiode benadrukt. 

 

De provinciale doelstelling is om in 2020 470,5 MW aan vergund vermogen windenergie te 

hebben opgesteld. Deze doelstelling is tot stand gekomen in het Interprovinciaal Overleg in 

2013, tussen de twaalf provincies en het Rijk. 

 

Windpark Oranjepolder draagt bij aan het realiseren van de provinciale doelstelling. 

 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (2019) 

Provinciale Staten hebben op 25 oktober 2019 de Interim omgevingsverordening vastgesteld. 

De Interim omgevingsverordening is tot stand gekomen door de verschillende regelingen op 

provinciaal niveau over de fysieke leefomgeving samen te voegen. Dit betekent dat de regels 

betrekking hebben op milieu, natuur, ruimtelijke ordening, water, bodem en wegen. De Interim 

omgevingsverordening is daarbij een eerste stap op weg naar een omgevingsverordening, die 

op grond van de nieuwe Omgevingswet wordt vastgesteld en die verplicht is voor provincies.  
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De Interim omgevingsverordening vervangt zes provinciale verordeningen, waaronder de 

Verordening Ruimte die vanaf 2014 in werking was.  

 

In de Verordening is het plangebied aangeduid als ‘Landelijk gebied’ en ‘Groenblauwe Mantel’ 

(zie ook Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

 

Figuur 2.1 Uitsnede basiskaart landelijk gebied – Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant 

 

 

Om sturing te kunnen geven aan de ruimtelijke inpassing en de landschappelijke impact te 

beperken is in de Interim Omgevingsverordening regelgeving opgesteld voor het plaatsen van 

windturbines.  

 

Het plangebied is gelegen in ‘Landelijk gebied’ waardoor artikel 3.37 van de Interimverordening 

van toepassing is voor de vestiging van de windturbines. Artikelen 3.9 en 3.32  van de 

Interimverordening van toepassing zijn daarbij relevant voor de invulling van de planvorming. 

Op het gebied van landschap en kwaliteit. Hieronder wordt worden de relevante artikelen uit de 

Interimverordening per lid geciteerd (schuin gedrukt en “tussen aanhalingstekens”) en toegelicht 

in relatie tot het project.  

 

“Artikel 3.37 Windturbines in landelijk gebied 

Lid 1      

In Landelijk gebied is nieuwvestiging mogelijk van windturbines met een bouwhoogte 

van tenminste 25 meter, gemeten van de bovenkant van de fundering tot aan de 

wiekenas, als: 

a. de windturbines inpasbaar zijn in de omgeving; 

b. er sprake is van een geclusterde opstelling van minimaal 3 windturbines; 

c. de ontwikkeling een maatschappelijke meerwaarde geeft, waaronder de 

mogelijkheid voor de omgeving om te participeren in het project; 
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d. de ontwikkeling op regionaal niveau is afgestemd met omliggende gemeenten 

en de netwerkbeheerder, gelet op de ontwikkeling van overige duurzame 

energie initiatieven in de omgeving. 

 

Lid 2      

Er kan uitsluitend toepassing gegeven worden aan het eerste lid met een 

omgevingsvergunning waarbij door toepassing te geven aan artikel 2.12, eerste lid, 

onderdeel a, onder 2 of 3, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken 

van een bestemmingsplan, waarbij aan de omgevingsvergunning in ieder geval de 

volgende voorwaarden worden verbonden: 

a. de omgevingsvergunning geldt voor een bepaalde termijn, die ten hoogste 25 

jaar bedraagt; 

b. na het verstrijken van de termijn wordt de vóór de verlening van de 

omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld en worden de windturbines 

verwijderd; 

c. voor het gestelde onder b. wordt financiële zekerheid gesteld. 

 

De beoogde windturbines hebben een bouwhoogte van meer dan 25 meter. Er zal sprake zijn 

van een geclusterde opstelling van minimaal 3 windturbines. Voldaan wordt aan lid 1, waarbij 

de overige punten worden uitgewerkt in de definitieve aanvraag. Deze aanvraag wordt gedaan 

voor maximaal 25 jaar en de sanering van de windturbines na deze termijn wordt feitelijk en 

financieel nader geregeld. 

 

Voor de groenblauwe mantel zijn geen specifieke regels meer voor de vestiging van 

windturbines, zoals dat nog wel was in de Verordening Ruimte 2014. Voor de Groenblauwe 

mantel geldt in zijn algemeenheid het volgende: 

 

“Artikel 3.32 landschappelijke waarden in de groenblauwe mantel      

Lid 1      

Een bestemmingsplan van toepassing op de Groenblauwe mantel: 

a. strekt tot behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de 

daarmee samenhangende ecologische waarden en kenmerken en 

landschappelijke waarden en kenmerken; 

b. stelt regels ter bescherming van de ecologische, landschappelijke en 

hydrologische waarden en kenmerken van het gebied; 

c. borgt dat een ontwikkeling gepaard gaat met een positieve bijdrage aan de 

bescherming en ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken en 

landschappelijke waarden en kenmerken. 

 

Lid 2      

De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bevat een 

beschrijving van de aanwezige ecologische waarden en kenmerken en landschappelijke 

waarden en kenmerken. 

 

De definitieve aanvraag wordt voorzien van een beschrijving van ecologische en 

natuurwaarden. De natuurtoets en bijbehorend veldonderzoek wordt momenteel uitgevoerd. In 

de aanvraag wordt het plan daarnaast voorzien van een nader uitgewerkte landschappelijke 
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analyse. Ook een waterparagraaf met effectbeschrijving op de waterhuishouding maakt deel uit 

van de aanvraag.  

 

“Artikel 3.9 kwaliteitsverbetering landschap      

 

Lid 1      

Een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt in Landelijk 

Gebied bepaalt dat die ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering 

van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving. 

 

Lid 2      

Het bestemmingsplan motiveert dat de verbetering past binnen de gewenste 

ontwikkeling van het gebied én op welke wijze de uitvoering is geborgd door dat: 

a. dit financieel, juridisch en feitelijk is geborgd in het plan; of 

b. de afspraken uit het regionaal overleg, bedoeld in afdeling 5.4 Regionaal 

samenwerken, worden nagekomen. 

 

Lid 3      

Een verbetering van de landschappelijke kwaliteit kan mede de volgende aspecten 

omvatten: 

a. de op grond van deze verordening verplichte landschappelijke inpassing; 

b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een 

bijdrage leveren aan de versterking van de landschapsstructuur of de relatie 

stad-land; 

c. het behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen; 

d. het wegnemen van verharding; 

e. het slopen van bebouwing; 

f. de realisering van het Natuur Netwerk Brabant en ecologische 

verbindingszones; 

g. het aanleggen van extensieve recreatieve mogelijkheden. 

Lid 4      

Ingeval er toepassing wordt gegeven aan het tweede lid onder b geldt dat een passende 

financiële bijdrage in een landschapsfonds is verzekerd én over de besteding van dat 

fonds periodiek verslag wordt gedaan in het regionaal overleg, bedoeld in afdeling 5.4 

Regionaal samenwerken.” 

 

Een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het landschap dient nader uitgewerkt te worden 

in de aanvraag in afstemming ook met de gemeente. 

 

Kader 2.1 Conclusie provinciaal beleid 

 

 

Het windpark past in het provinciaal beleid en de regels uit de provinciale verordening, al dan niet in 

combinatie met het zonnepark. Aandachtspunt voor de planuitwerking is de landschappelijke, 

ecologische en hydrologische waarde van het plangebied. Een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering 

van het landschap dient nader uitgewerkt te worden. 
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 Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Oosterhout 

De Structuurvisie Oosterhout (vastgesteld 22 oktober 2013) geeft richting voor de ruimtelijke 

ontwikkeling van de gemeente voor de langere termijn. Het plangebied van deze structuurvisie 

omvat het gehele grondgebied van de gemeente.  

 

Het plangebied is bestaand agrarisch gebied waar geen specifieke ontwikkelingen worden 

voorzien. Er ligt voor het agrarische gebied wel een uitdaging om een bijdrage te leveren aan 

de productie van duurzame energie. 

Toekomstvisie Oosterhout 2030 

In de Toekomstvisie Oosterhout 2030 (vastgesteld oktober 2018) staat beschreven dat 

Oosterhout grote stappen wil maken op het gebied van duurzaamheid. De toekomstvisie 

schetst het beeld van Oosterhout in 2030.  

 

Ten aanzien van zon en wind geeft de toekomstvisie het volgende aan: “De doelstelling voor 

2030 was veertig procent kooldioxide-reductie en bijna dertig procent duurzaam energiegebruik. 

We hebben dit grotendeels weten te bereiken door het plaatsen van tien windturbines in de 

Oranjepolder en vijf op Vijf Eiken. Op een van de Oosterhoutse bedrijventerreinen worden er 

nog eens vijf geplaatst. Daarnaast zijn er meerdere hectares aan zonnevelden gelegd op de 

daken van bedrijven in Oosterhout. In het buitengebied is een aantal zonneweides aangelegd. 

Dat is niet alleen duurzaam, het biedt ook een nieuw verdienmodel voor agrariërs die vanwege 

schaalvergroting gedwongen zijn te stoppen met hun bedrijf. Het doel blijft om elk 

bedrijventerrein in 2040 energieneutraal te maken. We zijn er nog niet, maar het is een 

uitstekend begin. Bij deze projecten is het concept ‘sociale wind’ toegepast. Alle inwoners van 

Oosterhout hebben hiermee de kans gekregen zelf ook te investeren in groene energie en dat 

hebben ze massaal gedaan.” 

Bestuursakkoord 2018-2022 

In het bestuursakkoord 2018-2022 is afgesproken dat de gemeente Oosterhout een stevige 

ambitie neer willen zetten op het gebied van duurzaamheid. De gemeente wil de eerste forse 

stappen op weg naar het behalen van de doelstelling in de Toekomstvisie Oosterhout 2030 

gaan zetten. Dat is een gezamenlijke opgave voor inwoners, ondernemers, organisaties en de 

lokale overheid. In het bestuursakkoord zijn onder meer als accenten opgenomen: 

• De voorbeeldfunctie van de gemeente; 

• Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed; 

• Afspraken met ondernemers over inzetten bedrijfsdaken voor zonne-energie; 

• Stimuleren van huizenbezitters voor het gebruiken van zonnepanelen en isolatie; 

• Toepassen van maatwerk bij zonneweides; 

• Windenergie als tussenoplossing op weg naar nieuwe manieren van duurzame 

energieopwekking door het plaatsen van zes tot maximaal tien windmolens in een strook 

langs de A59; 

• Nieuwe woningbouwprojecten worden ‘gasloos’ gerealiseerd; 

• In overleg met de woningbouwcorporatie verduurzamen van de energievoorziening bij 

sociale huurwoningen; 

• Intensiveren van de duurzaamheidslening voor huiseigenaren. 
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Ambities voor de energietransitie Oosterhout 2030 

In het ambitiedocument “Ambities voor de energietransitie Oosterhout 2030, Vol energie 

samenwerken aan de toekomst van Oosterhout” zijn enkele belangrijke ambities genoemd op 

het gebied van de energietransitie. Deze ambities vallen grofweg uiteen in ambities met 

betrekking tot het besparen van energie en ambities op het gebied van het opwekken van 

energie. In 2022 is een energiebesparing gerealiseerd van 295 TJ. In datzelfde jaar is het 

aandeel duurzaam opgewekte energie uitgebreid met 206 TJ.   

 

Voor de korte (2022) en middellange termijn (2030) betekent dat de volgende ambities: 

2022: 

• Energiebesparing: 5% besparing ten opzichte van het energieverbruik van 2017: dat 

betekent een besparing van 295 TJ. 

• Energieopwekking: het aandeel duurzaam opgewekte energie stellen we op 5% ten 

opzichte van de verwachte energievraag in 2050 (4.128 TJ), dat wil zeggen 206 TJ extra op 

te wekken duurzame energie, naast de hernieuwbare energie die we al opwekken (255 

TJ).Totaal opgewekte duurzame energie in 2022: 461 TJ 

2030: 

• Energiebesparing: 10% besparing ten opzichte van het energieverbruik van 2017: dat 

betekent een besparing van 590 TJ. 

• Energieopwekking: het aandeel extra op te wekken duurzame energie stellen we op 15% 

ten opzichte van de verwachte energievraag in 2050, dat wil zeggen 619 TJ aan extra 

duurzame energie in het jaar 2030 (exclusief de opwekking tot 2022: 461 TJ). Totaal 

opgewekte duurzame energie in 2030: 1080 TJ. 

 

In de Routekaart energietransitie 2019-2022 ‘Vol energie samenwerken aan de toekomst van 

Oosterhout’ is verder uitgewerkt hoe deze ambities te bereiken. 

Routekaart energietransitie 2019-2022 

In het document “Ambities voor de energietransitie Oosterhout 2030 ‘Vol energie samenwerken 

aan de toekomst van Oosterhout” is aangegeven welke ambities de gemeente Oosterhout heeft 

op het gebied van met name de energietransitie. In de periode tot 2030 worden daarvoor 

diverse stappen richting energieneutraal in 2050 gezet. Welke stappen daarvoor in de huidige 

collegeperiode worden gezet staat beschreven in deze “Routekaart 2019-2022” (vastgesteld 

door de gemeenteraad oktober 2019). In deze Routekaart zijn projecten opgenomen die bij de 

accenten uit het bestuursakkoord aansluiten. 

 

Ten aanzien van het opwekken van duurzame energie wordt de volgende ambitie uitgesproken 

in de routekaart: 

“In 2022 wekken we jaarlijks 206 TJ extra duurzame energie op (naast de 255 TJ duurzame 

opwekking die al gerealiseerd is).”   

 

Ten aanzien van Energiepark Oranjepolder wordt het volgende aangegeven: “In samenwerking 

met de grondeigenaren, Shell en Eneco gaan we langs de A59 3 tot 4 windturbines plaatsen 

(Oranjepolder). Deze windturbines moeten in 2022 vergund zijn. De windturbines (5 MW) 

hebben een tiphoogte van 235 meter en leveren 162 TJ op (54 TJ per turbine). Hoewel het 

uitgangspunt is dat eerst zonnepanelen op daken van bedrijven en woningen worden geplaatst, 

biedt het plaatsen van ca 29 hectare aan zonnepanelen op deze locatie een unieke 
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mogelijkheid om de ambitie tot 2022 in één keer te realiseren. Door dit op dezelfde locatie te 

combineren ontstaat er een Energiepark. Hier zal het aspect ‘sociale wind en zon’ worden 

toegepast: inwoners van Oosterhout kunnen op deze manier financieel participeren in het 

project. De doelstelling op te wekken energie tot 2030 is echter nog onverminderd groot. Samen 

goed voor 252 TJ aan opgewekte duurzame energie: gerekend is met 3 windturbines (162 TJ) 

en 29 hectare zonneweide (90 TJ)” 

 

Realisatie van energiepark Oranjepolder/A59, en in deze de windturbines, maken deel uit van 

de gemeentelijke duurzame ambities.  

Regionale Energiestrategie (RES)2030 

De gemeente Oosterhout maakt onderdeel uit van de RES-regio West-Brabant. De regio West-

Brabant bestaat uit 16 gemeenten en grenst aan de mainports van Antwerpen en Rotterdam en 

de Zeeuwse wateren. In de regionale energiestrategie (RES) geeft een regio aan waar en 

hoeveel duurzame energie er kan worden opgewekt, hoe de warmtevoorziening in de 

gebouwde omgeving er uit gaat zien en wat dat betekent voor de energie-infrastructuur in 2030.  

 

Als eerste stap is een startnotitie / bestuursopdracht opgesteld, met onder andere de 

governance voor de RES. Op dit moment wordt gewerkt aan het concept-RES, die -na 

bespreking in de gemeenteraden en met het Rijk- tenslotte zal worden uitgewerkt naar een 

eerste regionale energiestrategie, met een voorzet voor een uitvoeringsprogramma. 

 

Volgens planning wordt in december 2019/januari 2020 door de betrokken gemeenteraden een 

besluit genomen over het eerste bod en onderliggende 80% versie RES2030. Volgens 

landelijke afspraken dient het concept RES door alle regio’s voor 1 juni 202 te zijn vastgesteld 

en voor 1 maart 2021 volgt de definitieve vaststelling van het RES.   

 

Omdat het windpark Oranjepolder, als onderdeel van het Energiepark A59 al onderdeel 

uitmaakt van de gemeentelijke duurzame energieambities zal deze ook een plek moeten krijgen 

in de RES2030 West-Brabant. 
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Kader 2.2 Conclusie gemeentelijk beleid 

 

 

  

Realisatie van het windpark, in samenhang met het zonnepark, is nodig voor de invulling van de 

gemeentelijke duurzaamheidsambities. De locatie Oranjepolder is in gemeentelijk beleid aangewezen 

als locatie voor de ontwikkeling van windturbines. 



Pondera Consult 

 
 

23 

 

 

Haalbaarheidsanalyse / ruimtelijke onderbouwing Windpark Oranjepolder Oosterhout | 719109 

8 januari 2020 | Definitief v1 

 HUIDIGE SITUATIE 

 Functionele structuur 

Agrarisch gebied 

Het plangebied bestaat in de huidige situatie vooral uit agrarische percelen die als grasland en 

voor akkerbouw worden gebruikt. 

Woningen 

Er zijn geen woningen gesitueerd in of direct om het plangebied. De dichtst bij het plangebied 

gelegen woning is de woning Belaertsweg 1 te Geertruidenberg op een afstand van 600 meter 

tot de rand van het plangebied en circa 800 meter tot de dichtstbijzijnde beoogde 

windturbinepositie. Verder liggen ten noordwesten van het plangebied de woning Schanseind 

17 in Made op een afstand van 850-900 meter van de rand van het plangebied en aan de 

zuidzijde  de rand van de woonbebouwing van de kern Oosterhout op gelijke afstand. Overige 

woningen liggen op grotere afstand. 

Infrastructuur 

Ten noorden van het plangebied is de snelweg A59 gelegen met afrit Oosterhout via de 

Statendamweg langs de westrand van het plangebied. In het plangebied liggen enkele lokale 

wegen. Direct ten westen van het plangebied ligt het Wilhelminakanaal dat de Zuid-

Willemsvaart verbindt met de Amer voor binnenscheepvaartverkeer. Langs het 

Wilhelminakanaal is een waterkering gelegen. Ten oosten van het plangebied ligt de watergang 

het Kromgat. 

 

Figuur 3.1 Tracé Zuid-West 380 kV Oost (bron: voorbereidingsbesluit d.d. 8 oktober 2019 voor de 

380 kV-verbinding) 
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Direct ten oosten van het plangebied is de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en 

Tilburg in voorbereiding (zie Figuur 3.1). Er is daar ook al een bestaande 150 kV 

hoogspanningsverbinding aanwezig. 

Bedrijvigheid 

Ten westen van het plangebied (aan de overzijde van het Wilhelminakanaal) is bedrijventerrein 

Statendam gelegen met grootschalige bedrijvigheid (tot en met milieucategorie 5) maar ook 

allerlei andere functies. Direct aan de zuidwestzijde van het plangebied is de RWZI Dongemond 

gelegen. 

Bestaande windturbines 

Op het nabij gelegen bedrijventerrein Weststad (III)-Statendam te Oosterhout zijn zes 

windturbines van elk 2,5 MW aanwezig met een ashoogte van 100 meter. en een rotordiameter 

van 90 meter (de tiphoogte is daarmee 145 meter). 

Natuur 

Er zijn geen natuurgebieden gelegen in het plangebied. Er zijn wel wat gebieden behorende tot 

het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en ecologische verbinding zone in de directe omgeving. 

Deze gebieden hebben geen externe werking. Er ligt een stiltegebied op circa 2 kilometer van 

de rand van het plangebied ten oosten van de Oosterhout en de A27. Het dichtstbijzijnde 

Natura 2000 gebied is de Biesbosch op circa 3,5 kilometer. 

 

Figuur 3.2 Natuurnetwerk Brabant (groen) en ecologische verbindingszone (paars) in de omgeving 

van het plangebied (bron: Interim omgevingsverordening Noord-Brabant) 
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 Landschappelijke structuur17 

Het landschap in Oosterhout kenmerkt zich door open agrarische gebieden en agrarische 

coulisselandschappen. Door de ligging op de overgang van klei naar zand, komen in het 

buitengebied van Oosterhout vier landschapsstructuren voor. Dit zijn de zeekleizone, de 

randzone, de veenzone en de zandzone. De Oranjepolder valt binnen de zeekleizone.  

 

De kenmerkende onderdelen van de zeekleizone zijn de polders met kreken, killen en sloten en 

(in oorsprong) ook de afwezigheid van bebouwing. Van de oorspronkelijke structuur is weinig 

nog herkenbaar, omdat de kreken, killen, sloten en verkaveling totaal zijn veranderd door 

ruilverkavelingswerken, de polders doorsneden zijn met grote infrastructurele werken (de 

kanalen, haven, twee autosnelwegen en omdat grote delen van de polders zijn bebouwd 

(Dommelbergen, Weststad). Samenhang tussen landschapsvormende elementen is er dan 

ook nog nauwelijks.  

 

Het Kromgat is een beeldbepalend element, waaruit de ontstaansgeschiedenis van het 

landschap zich laat aflezen. Voor het Wilhelminakanaal geldt dit niet; deze is uit een oogpunt 

van functionaliteit ontstaan (gegraven). Door de beplanting erlangs heeft het Wilhelminakanaal 

zich wel gevoegd in het landschap en is door zijn functie zeer structuurbepalend. 

 

Aan het verkavelingspatroon van de Oranjepolder is te zien dat het hier om een laag gelegen 

(van oorsprong zeer nat) gebied gaat, met als kenmerk veel sloten en smalle kavels. In de 

overige polders is het verkavelingspatroon zodanig veranderd, dat de samenhang met het 

natuurlijke systeem verloren is gegaan.  

 

De polders tussen de rijksweg A27 en het Wilhelminakanaal, waaronder de Oranjepolder,  

missen de verre uitzichten wegens dominante structuren op de achtergrond of dichterbij in het 

blikveld, o.a. de bebouwingsrand van Dommelbergen, de waterzuiveringsinstallatie en het 

Wilhelminakanaal.  

 
17 Bron: Toelichting “Bestemmingsplan Buitengebied” (hoofdstuk 2, Gebiedsbeschrijving), gemeente 
Oosterhout 
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 PLANBESCHRIJVING 

 Keuze locatie plangebied en opstelling windpark 

Keuze locatie plangebied 

De locatie, in het noord-westelijke deel van de Oranjepolder, is in gemeentelijk beleid 

aangewezen als energiepark, en daarmee gebied voor de ontwikkeling van zon en wind. De 

initiatiefnemer geeft verdere invulling aan dat voornemen door een windpark te willen realiseren 

in de Oranjepolder, uiteraard in samenhang met het te realiseren zonnepark. 

Keuze opstelling windpark 

Voor het windpark ligt een voorlopige opstelling/indeling voor die in paragraaf 4.2 verder wordt 

toegelicht. De posities van de windturbines zijn op basis van een belemmeringenanalyse voor 

het plangebied tot stand gekomen. Daarbij gelden naast milieutechnische randvoorwaarden 

zoals opgenomen in de belemmeringenanalyse een aantal andere randvoorwaarden of 

restricties: 

• een windpark bestaat uit minimaal drie windturbines volgens de Interim 

Omgevingsverordening; 

• het plangebied is vastomlijnd, waarbij de westelijke, oostelijke en noordelijke begrenzing 

wordt bepaald door natuurlijke barrières en reeds aanwezige windturbines. De zuidelijke 

begrenzing van het plangebied is door de gemeente bepaald zodat dat er een bufferzone 

wordt vrijgehouden van windturbines richting de woonwijk in Oosterhout; 

• het heersende windklimaat ter plaatse van het plangebied vereist de realisatie van grote 

windturbines (circa 235 meter tiphoogte overeenkomstig de gemeentelijke routekaart); 

• voor windturbines geldt ook een minimaal aan te houden onderlinge afstand vanuit 

windafvang en veiligheid waarin de afmeting van de windturbine als ook de heersende 

windrichting en positionering van windturbines ten opzichte van elkaar de positionering van 

de windturbines bepalen. 

 

De milieutechnische randvoorwaarden die zijn aangehouden voor de belemmeringenanalyse 

zijn als volgt: 

• vuistregel voor inpassing vanuit aspect geluid en slagschaduw: (ruime) zone van 400 meter 

rond woningen/gevoelige objecten; 

• afstand tot rijks(vaar)wegen: 75 meter (halve rotordiameter18) van op basis van de 

beleidsregels van Rijkswaterstaat19. Voor overige wegen gelden geen aan te houden zones 

(zie ook paragraaf 5.4); 

• aan te houden zone voor nieuwe 360-kV hoogspanningsverbinding (en bestaande 150 kV-

verbinding): 235 meter (maximale tiphoogte windturbine) tot aan geplande 360 kV-

verbinding op basis van Handboek risicozonering windturbines20 (zie ook paragraaf 5.4); 

• aan te houden zone voor gasleiding: 235 meter (maximale tiphoogte windturbine) tot aan 

gasleiding op basis van Handboek risicozonering windturbines (zie ook paragraaf 5.4); 

 
18 Vooralsnog is hier uit gegaan van de minimale halve rotordiameter van 75 meter en niet de maximale van 
85 meter. Overdraai van windturbines over rijks(vaar)wegen is wel toegestaan maar vraagt dan een nadere 
analyse ten aanzien van de effecten.  
19 “Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken”, 15 mei 2002/Nr. 
HKW/R 2002/3641 
20 Handboek risicozonering windturbines (2014) 
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• aan te houden zone voor RWZI: 235 meter tiphoogte tot aan de grens RWZI op basis van 

Handboek risicozonering windturbines (indien er sprake is van opslag gevaarlijke stoffen, 

en/of de continuïteit van de voorziening te kunnen waarborgen, zie ook paragraaf 5.4); 

• geen windturbines binnen Natuurnetwerk Brabant. 

 

Op basis van het hanteren van bovenstaande randvoorwaarden zijn de windturbines in ieder 

geval in te passen in het plangebied. Voor de vergunningen is wel nader onderzoek nodig. Met 

maatwerk zijn in praktijk ook kortere aan te houden afstanden mogelijk.  

 

Op basis van de belemmeringenanalyse is gekomen tot een opstelling van drie windturbines die 

de randen van het plangebied opzoeken om voldoende onderlinge afstand te hebben. Er zijn 

feitelijk geen andere opstellingen van minimaal drie windturbines mogelijk in het plangebied. 

Definitieve posities van de windturbines dienen nog wel nader bepaald te worden maar er lijkt 

gegeven de belemmeringen en aan te houden onderlinge afstanden weinig ruimte om 

substantieel te kunnen schuiven. 

 

Figuur 4.1 Analyse belemmeringen plangebied 

 

 

 Beschrijving van het plan 

De windturbines 

Het windpark bestaat uit drie windturbines met bijbehorende voorzieningen. De maximale 

hoogte van de windturbines worden bepaald door een maximale tiphoogte van 235 meter, 

overeenkomstig de gemeentelijke routekaart. De maximale rotordiameter is 170 meter.  
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Het gezamenlijk vermogen van de windturbines komt naar verwachting ergens op circa 15 MW 

te liggen, afhankelijk van het uiteindelijk te kiezen windturbinetype (het opgesteld vermogen is 

vanuit ruimtelijk perspectief niet relevant). Figuur 4.3 is ter illustratie van de maximale 

afmetingen van de windturbines. 

 

Figuur 4.2 Illustratie windturbine maximale afmetingen en begrippen 

 

Kraanopstelplaats en ontsluiting 

Het plan omvat naast de te plaatsen windturbines ook de bij de windturbines behorende 

voorzieningen zoals kraanopstelplaatsen voor bouw en onderhoud. De kraan wordt gebruikt 

tijdens de bouw, maar moet ook voor onderhoud aan de windturbines tijdens de exploitatiefase 

bij de windturbine kunnen komen. De locatie van de windturbines dient voldoende bereikbaar te 

zijn voor de bouw en voor onderhoud en daarmee dient ook de aanvoerroute van materialen 

voldoende breed te zijn (uitgegaan wordt van circa 4-5 meter, uitgezonderd bochten en 

kruisingen met andere wegen, en maximaal 1 ontsluitingsweg per windturbine). De exacte 
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positionering en technische uitwerking (waaronder minimale draagkracht) van 

kraanopstelplaatsen en wegen wordt in een later stadium bepaald tijdens de detailengineering.  

Aansluiting elektriciteitsnetwerk 

De windturbines worden met een ondergrondse kabel onderling verbonden en verbonden met 

het aansluitpunt op het elektriciteitsnetwerk. De exacte ligging van de kabels voor de aansluiting 

op het openbaar net dient nog bepaald te worden. De aanleg van parkbekabeling en 

aansluitpunten heeft geen relevante ruimtelijke impact (omdat het geen hoogspanningskabels 

zijn) waardoor de aanleg van kabels en leidingen ook verder niet specifiek hoeven te worden 

opgenomen.  

 

Volgens recente opgave van Enexis voor het project is er nog ruimte om de windturbines aan te 

kunnen sluiten op het openbaar net bij transformatorstation Geertruidenberg. Het project wordt 

niet gerealiseerd in een zogenoemd congestiegebied waardoor de netaansluiting hier geen 

probleem is.  

 

In de turbines worden faciliteiten geplaatst voor de eerste transformatie. Er wordt waarschijnlijk 

één inkoopstation gebouwd voor de windturbines. Een inkoopstation is een gebouw van geringe 

afmetingen dat is bedoeld voor het onderbrengen van schakel- en meetapparatuur om de 

windturbines te verbinden met het landelijke elektriciteitsnet. De exacte locatie, omvang en 

verdere invulling wordt in een nadere uitwerking gekozen in overleg met de netbeheerder. Het 

inkoopstation krijgt hoogstwaarschijnlijk een oppervlakte van maximaal 4 x 7 m2 en wordt 

maximaal 3-4 meter hoog. 

Verhardingen 

Per windturbine wordt rekening gehouden met het grondgebruik van een vlak van circa 30 bij 30 

meter (maximaal circa 900 m2 per windturbine) voor de windturbine inclusief fundering. 

Daarnaast wordt rekening gehouden met een permanente kraanopstelplaats van circa 40 bij 40 

meter (circa 1.600 m2 per windturbine, afhankelijk van de eisen voor het specifieke 

windturbinetype). Voor de bouw van en het onderhoud aan de windturbine is aanvullende 

ruimte van circa 3.600 m2 per turbine voor het kunnen wegleggen van mastdelen, bladen en 

opstelruimte van hulpkranen voor de opbouw van de giek van de hoofdkraan vereist. Op basis 

van indicatieve locaties is circa 7.500 m2  aan verharding nodig voor de ontsluitingswegen (ruim 

1,5 kilometer lengte en 4-5 meter breed) voor het windpark. 

 

Rekening wordt gehouden met een totaal (permanent) grondgebruik van circa 2.500 m2 per 

windturbine (exclusief inkoopstation en onderhoudsweg). Tijdelijke voorzieningen, zoals 

opslagruimte bij de opstelplaats of grotere boogstralen, hoeven niet meegenomen te worden in 

de ruimtelijke procedure. 

Obstakelverlichting 

Voor een windturbine hoger dan 150 meter (tiphoogte) geldt dat de turbine op basis van opgave 

van de Inspectie Leefomgeving en Transport in het Informatieblad over obstakelverlichting 

(2016)21 voorzien dient te worden van obstakelverlichting (zie ook Kader 4.1). Dit geldt dus ook 

 
21 "Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland - in relatie tot 
luchtvaartveiligheid", Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Informatieblad, versie 1.0, 30 september 2016.  
Geraadpleegd van: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/11/15/aanduiding-van-
windturbines-en-windparken-op-het-nederlandse-vasteland 
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voor de windturbines in Windpark Oranjepolder. Voor de windturbines wordt voor de aanvang 

van de bouw een verlichtingsvoorstel uitgewerkt gericht op het zo veel mogelijk beperken van 

hinder, overeenkomstig het Informatieblad. Mogelijkheden om hinder te beperken zijn 

bijvoorbeeld toepassen van vastbrandende verlichting, dimmende verlicht naar gelang de 

zichtbaarheid en toepassen radardetectie zodat verlichting alleen aan gaat wanneer er een 

vliegtuig overvliegt (nog in testfase). Een voorstel voor het aanbrengen van markering en 

obstakellichten op windturbines en windparken dient voorafgaand aan de realisatie van het 

windpark ter instemming te worden voorgelegd aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. 

De op dat moment best beschikbare technieken kunnen dus ook in het verlichtingsplan 

betrokken worden.  

 

Kader 4.1 Toepassing obstakel- of markeringsverlichting 

 

 

 Samenhang met het zonnepark 

De windturbines maken samen met een grondgebonden zonnepark, dat door Shell wordt 

ontwikkeld, deel uit van het Energiepark A59. Twee windturbines zijn gepland in het zonnepark, 

de derde staat er buiten.   

 

Om de ontwikkeling van zon en wind succesvol te laten verlopen binnen het Energiepark A59, 

is gedegen wederzijdse afstemming vereist tussen beide ontwikkelaars (Shell en Eneco). Shell 

is op de hoogte van de voorlopige locatie en geplande omvang van de turbines met 

bijbehorende voorzieningen en is voornemens om de benodigde ruimte voor de 

windontwikkeling te reserveren in het ontwerp van het zonnepark. Te denken valt aan het 

Er worden markeringslichten op de windturbine geplaatst indien windturbines, met een hoogte van 

100 meter of meer (tiphoogte) ten opzichte van het maaiveld, binnen een afstand van 120 meter van 

een snelweg of waterweg zijn gelegen of wanneer er sprake is van een windturbine met een 

tiphoogte van 150 meter.  

 

Recentelijke is de definitieve richtlijn voor de toepassing van obstakelverlichting gepubliceerd waarin 

onder meer alternatieve verlichtingsmethoden zijn vastgelegd ter beperking van hinder. Eén van de 

wijzigingen is dat het rode licht in de nacht vast brandend mag zijn maar ook dat een (wisselende) 

lichtintensiteit kan worden toegepast, afhankelijk van de zichtbaarheid. 

 

Wanneer obstakelverlichting dient te worden toegepast dienen de volgende windturbines in een 

windpark te worden voorzien van obstakellichten: 

a.  windturbines op de hoekpunten van het windpark; 

b.  windturbines op de randen van het windpark, tenzij de maximale horizontale afstand tussen 

twee windturbines voorzien van obstakellichten minder dan 900 meter bedraagt; 

c.  windturbines welke in hoogte boven de omringende windturbines uitsteken. 

 

Voorstellen voor het aanbrengen van markering en obstakellichten op windturbines en windparken 

worden ter instemming voorgelegd aan de Inspectie. 

 

Overigens veroorzaken deze markeringslichten gezien de afstanden tot woningen geen lichthinder in 

de gangbare zin, waarbij woonruimtes in woningen door inschijnen worden opgelicht. In dit verband 

kan eerder worden gesproken van landschappelijke invloed, door het zichtbaar zijn van de 

windturbinelocatie in de nachtelijke uren. 
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permanent en/of tijdelijk reserveren van de kraanopstelplaats en de benodigde ruimte voor 

aanleg en onderhoud van de windturbines binnen het zonnepark.  

 

De details worden ondertussen verder afgestemd en uitgewerkt voor de 

omgevingsvergunningaanvragen, die voor het zonnepark en het windpark afzonderlijk 

gebeuren. 

 

 Landschappelijk beeld 

De maat en schaal van moderne windturbines zijn zodanig groot dat feitelijk niet gesproken kan 

worden van een landschappelijke inpassing, maar eerder van een landschappelijk beeld. Het 

landschappelijk beeld van het plan wordt hieronder weergegeven op basis van enkele simpele 

visualisaties. Voor de aanvraag zal het plan voorzien worden van een nadere analyse door een 

landschapsarchitect, mede ook om invulling te geven aan de voorwaarden van de provincie in 

de Interim omgevingsverordening.  

Wijze van beoordelen 

Bij de landschappelijke beoordeling wordt over het algemeen een beoordeling gemaakt op 

verschillende schaalniveaus. Een goed werkbare indeling is als volgt: het landschap in zijn 

ruimere omgeving (2 tot 5 kilometer vanaf de windturbines), in zijn directe omgeving (0 tot 2 

kilometer vanaf de windturbines) en in het plaatsingsgebied zelf (directe nabijheid van de 

windturbines). De afstanden zijn mede gebaseerd op de werking van het menselijk oog en op 

de afstand waarop men nog in staat is landschappelijke elementen te herkennen en te 

onderscheiden van hun omgeving. 

 

Effect door het windpark op het landschap wordt over het algemeen op de volgende criteria 

weergeven: 

1. aansluiting op de landschappelijke structuur:  

2. herkenbaarheid van de opstelling (als geheel); 

3. interferentie (van de opstelling) met andere windinitiatieven of andere hoge elementen; 

4. invloed op de (visuele) rust; 

5. invloed op de openheid; 

6. zichtbaarheid. 

De landschappelijke beoordeling wordt verder uitgewerkt voor de aanvraag 

omgevingsvergunning, ook in samenhang met het zonnepark. 

Fotovisualisaties 

Voor deze haalbaarheidsanalyse zijn voor de voorlopige posities al enkele fotovisualisaties (met 

Google Streetview) gemaakt vanaf de randen van de woongebieden van Raamsdonksveer en 

Oosterhout, waar de meeste mensen in de omgeving wonen en de meeste waarnemingen 

plaats zullen vinden (schaalniveaus directe omgeving en ruimere omgeving). Omdat op deze 

afstanden verticale elementen dicht bij het gezichtspunt (zoals bebouwing, bomen en 

bosschages) vaak al zicht op de windturbines wegnemen (afhankelijk van het gekozen 

gezichtspunt) wordt in die gevallen waar dat het geval is naast de werkelijke (fotorealistische) 

visualisatie ook de modelweergave van de windturbines in de visualisatie geprojecteerd (in 

rood). Zo is het duidelijk in de visualisaties waar de windturbines zich bevinden in het beeld, ook 

als zij zijn afgeschermd.  
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Figuur 4.3 Weergave fotopunten visualisaties 

 

 

Figuur 4.4 Fotovisualisatie fotopunt 1 – vanaf nabij het adres Keizersdam 91 te Oosterhout in 

noordwestelijke richting 
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Figuur 4.5 Fotovisualisatie fotopunt 1 – vanaf nabij het adres Keizersdam 91 te Oosterhout in 

noordwestelijke richting (met de weergave van de drie windturbines uit het model) 

 

 

Figuur 4.6 Fotovisualisatie fotopunt 2 – vanaf nabij het adres Wiardi Beckmanhof 11 te Oosterhout 

in noord-noordwestelijke richting te Oosterhout 

 

 

Het zicht vanaf de rand van Oosterhout (ter hoogte van de woningen) is over het algemeen 

redelijk afgeschermd door de aanwezigheid van houtwallen en bomenrijen tussen waarnemer 

en windturbines. De bestaande windturbines op bedrijventerrein Weststad-Statendam zijn 

daardoor ook niet zichtbaar. Zodra men zich het buitengebieden daarmee de polder in beweegt 

zullen de windturbines wel goed zichtbaar zijn omdat de directe omgeving van de windturbines 

vrij open is.  
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Figuur 4.7 Fotovisualisatie fotopunt 3 – vanaf Landonk te Raamsdonkveer in zuidwestelijke richting 

 

 

Figuur 4.8 Fotovisualisatie fotopunt 4 – vanaf Frederik Hendrikswal te Raamsdonkveer in zuidelijke 

richting 

 

 

Het zicht vanaf de rand van Raamsdonksveer (ter hoogte van de woningen) is over het 

algemeen wat opener dan vanuit Oosterhout maar op deze afstand is er ook afschermende 

aanwezigheid van houtwallen en bomenrijen tussen waarnemer en windturbines. De bestaande 

windturbines op bedrijventerrein Weststad-Statendam zijn ook zichtbaar. Op de 

waarneemafstand is niet te zien dat de bestaande windturbines veel kleiner zijn, ze lijken vooral 

veel verder weg.    
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 ONDERZOEK 

 Uitgangspunten 

Voorbeeldwindturbine 

Voor het bepalen van milieueffecten wordt gebruik gemaakt van een voorbeeldturbine, omdat 

de keuze voor een specifieke windturbine met bijbehorende specificaties pas in een later 

stadium plaats vindt. Voor alle omgevingsaspecten worden berekeningen of beschrijvingen 

uitgevoerd voor een worst-case windturbinetype. Voor het aspect geluid wordt uitgegaan van 

een worst-case windturbine, waarbij het maximale bronvermogen en de maximale ashoogte 

bepalend zijn voor de maximale geluidbelasting binnen de bandbreedte van afmetingen (zie 

paragraaf 4.2. Voor de overige omgevingsaspecten geldt dat een windturbine met maximale 

afmetingen de worst-case situatie is, de onderzoekconclusies zijn dan ook geldig voor kleinere 

en lagere windturbinetypes dan de voorbeeldwindturbine, ongeacht hun afmetingen binnen de 

bandbreedte van afmetingen.  

 

Als voorbeeldturbine is in deze analyse uitgegaan van een windturbine met een tiphoogte van 

235 meter een maximale rotordiameter van 170 meter.  

 

 Geluid 

 Afwegingskader 

Net als alle andere mechanische installaties produceren windturbines geluid. Dit geluid wordt 

deels veroorzaakt door de bewegende onderdelen in de gondel, maar is voornamelijk afkomstig 

van de bladen die door de wind ‘zoeven’. Het besluit algemene regels voor inrichtingen 

milieubeheer (het Activiteitenbesluit) is het kader voor de toetsing van geluid door windturbines. 

Specifiek voor windturbines geldt dus een afzonderlijke normstelling, die onafhankelijk van 

ander optredend geluid (industrielawaai, verkeer, etc.) wordt beoordeeld. De geluidruimte van 

het industrieterrein is daarom niet van toepassing op de windturbines. In het Activiteitenbesluit 

wordt voor de normstelling van geluid van windturbines getoetst aan de waarden Lden= 47 dB en 

Lnight= 41 dB. Deze normen gelden voor geluidgevoelige objecten, waaronder woningen van 

derden22
 en gevoelige locaties zoals scholen en ziekenhuizen. De Lden (Engels: Level day-

evening-night) is een maat om de geluidbelasting door omgevingslawaai uit te drukken. Hierbij 

wordt de geluidbelasting die optreedt gedurende de nacht en de avond zwaarder meegewogen 

dan geluid overdag. In Nederland wordt tevens getoetst aan Lnight om de verstoring van 

nachtrust te voorkomen.  

Cumulatie met andere bronsoorten 

Cumulatie met andere bronnen wordt beschouwd als er sprake is van blootstelling aan meer 

dan één geluidbron conform de rekenregels uit het Reken- en meetvoorschrift windturbines 

(Activiteitenregeling milieubeheer23 Bijlage 4). In het geval van dit project zijn dat wegverkeer, 

industrielawaai en een ander windpark. De methode berekent de gecumuleerde geluidbelasting 

rekening houdend met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidbronnen. 

Er zijn geen normen voor de cumulatie van geluid.  

 
22 Woningen van derden zijn niet bij het initiatief van het windpark betrokken. Op deze woningen dient voor 

geluid, slagschaduw en veiligheid voldaan te worden aan het Activiteitenbesluit. 
23 Activiteitenregeling milieubeheer, 19 oktober 2007, nr.07.00113, Staatsblad 2007/415. 
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Laagfrequent geluid 

Daarnaast wordt ingegaan op laagfrequent geluid. Onder hoorbaar laagfrequent geluid worden 

geluiden met een frequentie tussen circa 20 en 100 Hertz (Hz) verstaan. In het besluit 'wijziging 

milieuregels windturbines' (2010)24 is voor windturbines de norm voor de geluidbelasting buiten 

aan de gevel gesteld op Lden= 47 dB. Bij deze normen is uitgegaan van windturbinegeluid en de 

mate van hinderlijkheid die wordt ervaren op basis van empirisch onderzoek. Daarbij is ook 

rekening gehouden met het optreden van laagfrequent geluid, dat altijd een onderdeel van het 

geluidspectrum van windturbinegeluid is.   

 Beschrijving 

Om inzicht te krijgen in de maximale akoestische effecten is een geluidcontour Lden 47 dB 

(wettelijke norm) voor de windturbines in beeld gebracht. Uit gegaan is van een luide SGRE-

5.0-145 windturbine op 128 ashoogte, dit is een representatieve luide windturbine die past 

binnen de beoogde afmetingen. De geluidcontour van de wettelijke norm Lden 47 dB voor 

windturbines staat in rood weergegeven in  Figuur 5.1.  

 

Figuur 5.1 Geluidcontour Lden 47 dB voor luide windturbine (SGRE-5.0-145 op 128 meter ashoogte) 

 

 

Op basis van de contouren voor een luide windturbine kan geconstateerd worden dat alle 

woningen in de omgeving van de windturbines buiten de contour Lden 47dB zijn gelegen 

waardoor ook met zekerheid aan de norm uit het Activiteitenbesluit kan worden voldaan.  

 
24 Reken- en meetvoorschrift windturbines, Staatscourant nr 19592, 23 december 2010 (dit betreft tevens 
bijlage 4 bij de Activiteitenregeling milieubeheer). 
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Laagfrequent geluid 

Er is geen algemeen geaccepteerd normstelsel voorhanden waarmee laagfrequente 

geluidhinder kan worden geobjectiveerd. Laagfrequent geluid (LFG) is geluid in het voor 

mensen laagst hoorbare frequentiegebied, onder 200 Hz. Windturbines produceren, net als de 

meeste andere geluidbronnen, ook laagfrequent geluid. 

 

Het RIVM heeft op verzoek van de GGD-en de invloed op de beleving en gezondheid van 

omwonenden door windturbines onderzocht (2013)25. Hierin wordt gesteld dat windturbines 

weliswaar laagfrequent geluid produceren maar dat er geen bewijs bestaat dat dit een factor 

van belang is voor de hinderbeleving. Er is geen aparte beoordeling nodig bovenop de 

bescherming die de zogenoemde A-gewogen normstelling op basis van dosis-effectrelatie 

reeds biedt. De mate van bescherming en de normering worden eveneens beschouwd in een 

literatuuronderzoek naar laagfrequent geluid van windturbines van Agentschap NL (2013)26. 

Ook hier zijn geen aanwijzingen dat het aandeel laagfrequent geluid een bijzondere dan wel 

belangrijke rol speelt. Tenslotte is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mede 

namens de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu over 

het onderwerp laagfrequent geluid van windturbines een brief aan de Tweede Kamer gestuurd 

(2014)27. Op grond van de brief van de staatssecretaris en het rapport van het RIVM kan 

worden gesteld dat toetsing aan de standaard Nederlandse geluidnormen tevens voldoende 

bescherming biedt tegen laagfrequent geluid. Het is dan ook niet noodzakelijk verder onderzoek 

uit te voeren naar laagfrequent geluid voor het windpark Oranjepolder. Met naleving van de 

geluidsnormering is ook ten aanzien van laagfrequent geluid sprake van een aanvaardbare 

situatie. 

Cumulatie met andere geluidbronnen 

Cumulatie met andere geluidbronnen wordt beschouwd als er sprake is van blootstelling aan  

meer dan één geluidbron conform de rekenregels uit het Reken- en meetvoorschrift 

windturbines. Voor de cumulatieve geluidbelasting zijn geen wettelijke normen van kracht. Met 

de cumulatieve rekenmethode uit het Reken- en meetvoorschrift windturbines is de 

gecumuleerde geluidbelasting berekend. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende 

mate van hinderlijkheid van de diverse geluidbronnen: 

• Windturbine L*WT = 1,65 * L WT - 20,05 dB 

• Wegverkeer L*VL = 1,00 * L VL + 0,00 dB = LVL 

• Industrie L*IL = 1,00 * L IL + 1,00 dB 

De cumulatieve geluidbelasting wordt bepaald door de afzonderlijke waarden L* bij elkaar op te 

tellen (zogenoemde energetische sommatie). De geluidbelasting (grootheid L) wordt uitgedrukt 

in Lden, met uitzondering van industrielawaai waarvoor de etmaalwaarde geldt. 

 

 
25 "Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden", GGD Informatieblad medische 
milieukunde Update 2013; RIVM rapport 200000001/2013. Geraadpleegd van: http://www.rivm.nl/ 
26 "Literatuuronderzoek laagfrequent geluid windturbines", LBP Sight in opdracht van Agentschap NL 
(tegenwoordig Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; RVO), projectnummer DENB 138006 september 
2013. Geraadpleegd van: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-311813.pdf 
27 Kamerbrief over "Laagfrequent geluid van windturbines", Ministerie van Infrastructuur en Milieu, kenmerk 
IENM/BSK-2014/44564, 31 maart 2014. Geraadpleegd van: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/04/01/laagfrequent-geluid-van-windturbines 
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De berekening cumulatieve geluidbelasting wordt opgenomen in de definitieve aanvraag en 

ruimtelijke onderbouwing. Omdat er geen normen voor cumulatief geluid zijn is een 

onderbouwing van de ruimtelijke aanvaardbaarheid en een aanvaardbaar leefklimaat over het 

algemeen geen ’showstopper’, zeker wanneer voor de windturbines zelf eenvoudig aan de 

norm voldaan kan worden. 

 

Kader 5.1 Conclusie aspect geluid 

 

 

 Slagschaduw 

 Afwegingskader 

De draaiende rotoren van windturbines kunnen een bewegende schaduw op hun omgeving 

werpen. Deze 'slagschaduw' kan als hinderlijk worden ervaren. De maximale flikkerfrequentie, 

het contrast en de tijdsduur van blootstelling zijn van invloed op de mate van hinder die 

ondervonden kan worden. Slagschaduw met flikkerfrequenties vanaf 2,5 Hz wordt als extra 

hinderlijk ervaren en kan schadelijk zijn (dit komt bij gangbare turbines echter vrijwel nooit voor). 

De frequenties van de lichtflikkeringen van de voorbeeldwindturbines liggen, gezien hun 

afmetingen, tussen de 0,24 en 0,95 Hz en worden daarmee niet als extra hinderlijk ervaren en 

zijn niet schadelijk. De afstand van de blootgestelde locatie tot de windturbine, de stand van de 

zon, de weersomstandigheden en het al dan niet draaien van de windturbine zijn bepalende 

aspecten voor het optreden en de duur van de periode waarin slagschaduw plaatsvindt 

(slagschaduwduur). 

 

De Activiteitenregeling milieubeheer stelt dat windturbines voorzien moeten worden van een 

automatische stilstandvoorziening indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige 

objecten, waaronder woningen van derden en kwetsbare locaties zoals scholen en 

ziekenhuizen worden verstaan, voor zover: 

• de afstand tot woningen of andere gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter 

bedraagt; 

• en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag 

slagschaduw kan optreden.  

 

In het slagschaduwonderzoek is de norm uit de Activiteitenregeling milieubeheer vertaald naar 

een (beproefde) benadering van de norm door het beoordelen van een waarde van maximaal 6 

uur slagschaduw per jaar. Dit is een strengere beoordeling dan volgens het Activiteitenregeling 

milieubeheer omdat volgens de norm op 17 dagen per jaar de hinderduur van zonsopgang tot 

zonsondergang meer dan 20 minuten mag bedragen en op alle overige dagen in het jaar de 

hinderduur door slagschaduw minder dan 20 minuten mag bedragen. Opgeteld kan de norm uit 

Voor de vergunningaanvraag is een geluidonderzoek met toetsing aan het Activiteitenbesluit 

noodzakelijk en wordt nog uitgevoerd. Daarbij wordt de geluidbelasting Lden en Lnight op de gevel van 

woningen berekend voor de nog definitief te bepalen posities van de windturbines, cumulatie met de 

bestaande windturbines berekend en in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt ook 

cumulatie met andere geluidbronnen in beeld gebracht en afgewogen. 

 

Op basis van de contouren is te concluderen dat de windturbines vanuit het aspect geluid goed in te 

passen zijn in de omgeving.  
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het Activiteitenregeling milieubeheer dus een langere slagschaduwduur opleveren dan 6 uur per 

jaar. 

 Beschrijving 

Ten behoeve van de windturbines is een slagschaduwcontour berekend om  

de effecten op de omgeving in beeld te brengen. Ter bepaling van de maximale 

slagschaduweffecten is in het slagschaduwonderzoek voor het plan uitgegaan van turbines met 

een maximale rotordiameter (170 meter) en maximale tiphoogte (235 meter). Voor de 

slagschaduwberekeningen zijn enkel deze twee geometrische eigenschappen van belang. 

 

De grens waarbinnen slagschaduwduur van 6 uur wordt overschreden kan met een contour op 

een kaart aangegeven worden. In Figuur 5.2 is met een groene, rode en grijze isolijn 

aangegeven waar de totale jaarlijkse verwachte hinderduur respectievelijk 0, 5 of 15 uur 

bedraagt. Overschrijding van de norm voor de jaarlijkse hinderduur kan optreden bij de 

woningen binnen de rode 5-uurscontour. Bij woningen buiten de rode 5-uurscontour wordt met 

zekerheid aan de norm voor de maximale hinderduur voldaan. Voor een uitleg over het 

hanteren van een 5-uurscontour voor de 6-uurs streefwaarde als benadering van de norm uit de 

Activiteitenregeling milieubeheer wordt verwezen naar Kader 5.2. 

 

Kader 5.2 Toelichting weergave slagschaduwcontouren op kaart 

 

 

De rode 6-uurscontour geeft een benadering weer van de wettelijke norm voor slagschaduw. Te 

zien is dat deze contour ongeveer tegen de kern van Raamsdonksveer is gelegen. De 

woonwijken van Oosterhout vallen ook geheel buiten de contour. Er zal wellicht een enkele 

solitaire woning binnen de 6-uurscontour liggen. Op basis van het Activiteitenbesluit zijn 

maatregelen (stilstandvoorziening) verplicht om aan de norm te kunnen voldoen. Voor 

slagschaduw kan altijd aan het Activiteitenbesluit worden voldaan en opbrengstverlies is over 

het algemeen beperkt waardoor het geen beperking geeft voor de uitvoerbaarheid van het plan.  

 

Omdat er beperkt woningen binnen de 6-uurscontour zullen liggen is de slagschaduw op 

woningen als gevolg van het windpark, als ook de benodigde stilstandvoorziening uitgaande 

van de maximale afmetingen voor de windturbine, waardoor op voorhand aangenomen kan 

worden dat het plan voor het aspect slagschaduw uitvoerbaar is.  

 

  

Voor de weergave van contouren op kaart wordt door het rekenprogramma uitgegaan van een te 

definiëren rekenraster (fijnmazig tot grof) waarop per rasterpunt de schaduwduur wordt berekend op 

een beperkt oppervlak. Daardoor kan het voorkomen dat het lijkt dat een woning welke net binnen de 6 

uurscontour is gelegen, toch zal voldoen aan de voorgestelde streefwaarde van 6 uur 

slagschaduwduur per jaar. Immers, voor de berekeningen op de toetspunten wordt uitgegaan van een 

groter belast verticaal oppervlak van 8,0 x 4,5 meter. Daarom wordt op kaart de 5 uurscontour gebruikt 

om met zekerheid te kunnen zeggen dat woningen binnen deze contour niet meer dan de voorgestelde 

streefwaarde van 6 uur slagschaduwduur ontvangen. Er wordt tevens een 15 uurscontour 

gepresenteerd om een indruk te verkrijgen van het belaste gebied of toetspunten dichterbij de 

turbine(s). 

De kaart is dus nadrukkelijk niet geschikt voor het toetsen aan normen maar kan worden gebruikt voor 

een visuele beoordeling van de schaduwduur op de omgeving. 
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Figuur 5.2 Slagschaduwcontour windpark Oranjepolder 

 

 

Voor de vergunningaanvraag wordt de te verwachten slagschaduw berekend op de 

verschillende toetspunten (woningen) en kan nauwkeuriger de benodigde stilstandvoorziening 

worden bepaald. Dit leidt met zekerheid niet tot andere conclusies.  

Cumulatie slagschaduw 

De cumulatieve hinderduur voor slagschaduw met van windpark Oranjepolder met de 

bestaande windturbines wordt berekend voor de vergunningaanvraag en zonodig worden 

aanvullende maatregelen voorgesteld.  

 

Kader 5.3 Conclusie aspect slagschaduw 

 

 

 Veiligheid 

 Afwegingskader 

Voor de ruimtelijke inpassing van een windturbine speelt veiligheid een belangrijke rol. Hoewel 

het risico laag is, kunnen windturbines omvallen of kunnen er onderdelen afbreken. Het effect 

Voor de vergunningaanvraag is een slagschaduwonderzoek met toetsing aan het Activiteitenbesluit 

noodzakelijk en wordt nog uitgevoerd. Daarbij wordt de te verwachten slagschaduwduur op de gevel 

van woningen berekend voor de nog definitief te bepalen posities van de windturbines en cumulatie 

met de bestaande windturbines wordt in beeld gebracht en afgewogen in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening. 

 

Op basis van de contouren is te concluderen dat de windturbines vanuit het aspect slagschaduw goed 

in te passen zijn in de omgeving. 
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van de windturbines op de omgeving is beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, die zijn 

afgeleid uit wet- en regelgeving en adviezen voor toetsing van beheerders van infrastructurele 

werken. Deze toetsingscriteria hebben zowel betrekking op externe veiligheid als op 

leveringszekerheid.  

 

Daarnaast bestaat ook nog de interne veiligheid van windturbines. De interne veiligheid van 

windturbines is geregeld via de certificering van het ontwerp en de productie van windturbines. 

In Nederland mogen alleen windturbines worden geplaatst die gecertificeerd zijn volgens de 

veiligheidsnormen ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving. Interne 

veiligheid is verder niet ruimtelijk relevant en derhalve niet meegenomen in deze ruimtelijke 

onderbouwing. 

 

In het Activiteitenbesluit milieubeheer is onder andere geregeld hoe vaak een windturbine moet 

worden gecontroleerd en wanneer een windturbine wel of niet in werking mag zijn. Zo mag 

bijvoorbeeld een windturbine niet in werking worden gesteld indien een zodanige ijslaag is 

afgezet op de rotorbladen dat dit een risico vormt voor de veiligheid van de directe omgeving. 

Bij moderne windturbines kan door middel van ijsdetectiesystemen de windturbine automatisch 

stilgezet worden. Daarnaast is gezien de aard en functie van het terrein (agrarische percelen) 

waar de turbines geplaatst worden de kans dat een persoon aanwezig is precies onder de 

locatie van het rotorblad tijdens de specifieke weersomstandigheden waarbij gevaarlijke 

hoeveelheden ijsafglijding op kan treden, zodanig klein dat het risico voor personen (passanten) 

verwaarloosbaar is.  

 

Voor externe veiligheid is per 1 januari 2011 het Besluit wijziging milieuregels windturbines28 in 

werking getreden. Daarin wordt onder meer geregeld dat met betrekking tot 

veiligheidsafstanden in grote lijnen wordt aangesloten op het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi)29 en dat zich geen kwetsbare objecten mogen bevinden binnen de PR 10-6-

contour en geen beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-5-contour. PR staat voor het 

Plaatsgebonden Risico. Dit is de kans per jaar dat iemand overlijdt als gevolg van een ongeval 

van een falende windturbine, als deze persoon permanent en onbeschermd op een bepaalde 

afstand tot de turbine aanwezig zou zijn. Een PR-norm van 10-5 betekent een maximale kans 

van maximaal 1 op 100.000 en PR 10-6 een kans van 1 op 1.000.000. Voor de bepaling van 

deze contouren wordt verwezen naar het Handboek risicozonering windturbines (2014) (hierna: 

het Handboek). Ook wordt voor de bepaling van de effecten op infrastructuren en objecten 

aansluiting gezocht bij het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)30. Daarnaast hebben 

beheerders van infrastructurele werken randvoorwaarden voor situaties van uitval van 

belangrijke infrastructurele werken zoals grote gasleidingen en elektriciteitsvoorzieningen. Om 

hier rekening mee te houden is gekeken naar de invloed van plaatsing van windturbines op de 

leveringszekerheid en betrouwbaarheid van de nabije infrastructurele werken.  

 

 
28 Besluit van 14 oktober 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en 
het Besluit omgevingsrecht (wijziging milieuregels windturbines). 
29 Besluit externe veiligheid Inrichtingen, Geldend op 21-05-2018. 
30 Besluit van 24 juli 2010, houdende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen door buisleidingen (Besluit externe veiligheid buisleidingen) en aanvulling tot d.d. 01-05-2016. 
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In het Handboek wordt ook verwezen naar de beleidsregel van Rijkswaterstaat (2002)31 voor de 

beoordeling van effecten op (vaar)wegen. Deze beleidsregel geldt enkel voor rijks(vaar)wegen, 

voor provinciale en lokale wegen gelden geen (beleids)regels. In de beleidsregel “Windturbines 

langs auto-, spoor-, en vaarwegen: beoordeling van veiligheidsrisico’s”32 staan de richtlijnen 

gegeven ten aanzien van de beoordeling van het individueel passentenrisico (IPR) en het 

maatschappelijk risico (MR) om het effect op overige wegen te beoordelen. In Tabel 5.1 staat 

het beoordelingskader voor veiligheid samengevat. 

 

Tabel 5.1 Beoordelingskader veiligheid33  

Beoordelingscriterium Effectbeoordeling 
Toetswaarde 

van risico 

Vergunnings-

afstand 
Afkomstig uit 

Bebouwing – Kwetsbare 

en beperkt kwetsbare 

objecten 

Kwetsbare en 

beperkt kwetsbare 

objecten binnen de 

maximale ligging 

van de 

plaatsgebonden 

risicocontour 

max. PR 10-6 en 

max. PR 10-5 

 
 

 Activiteitenbesluit 

Verkeer – (Water)wegen 
Rijkswegen binnen 

toetsafstanden  

max IPR = 10-6 & 

max MR = 2x10-3 

en invloed op 

gevaarlijke 

stoffen 

Bij plaatsing op 

of boven 

gronden van 

Rijkswaterstaat 

Beleidsregels 

van 

Rijkswaterstaat 

Verkeer – Spoorwegen  
Rijkswegen binnen 

toetsafstanden 

max. IPR = 10-6 & 

max MR = 2x10-3 

en invloed op 

gevaarlijke 

stoffen 

11 meter vanaf 

het hart van 

het spoor 

Beleidsregels 

beheerder 

(ProRail) 

Industrie en risicovolle 

inrichtingen 

Risico-inrichtingen 

en installaties 

binnen 

toetsafstanden en 

10% toets voor 

significantie van 

effect 

10%-

verwaarloosbaar 

toets en 

kwalitatieve 

effectbeoordeling 

 n.v.t 

Onder- en bovengrondse 

transportleidingen 

Toetsing aan effect 

op buisleiding en 

bijbehorend risico 

voor omgeving  

Risicotoevoeging 

voor omgeving 

en trefkans van 

buisleiding 

 

Adviesafstand uit 

Handboek 

risicozonering 

windturbines 

2014 (v3.1) 

Hoogspanningslijnen 
Toetsing aan effect 

op buisleiding 

Trefkans van 

hoogspannings-

netwerk 

 

Adviesafstand uit 

Handboek 

risicozonering 

 
31 “Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken”, 15 mei 2002/Nr. 
HKW/R 2002/3641 
32 P.H. de Joode, S. Onnink, B.A. van den Horn, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
Bouwdienst (RWS, BD), NS Railinfrabeheer, 1999 

33 Voor een toelichting over specifieke veiligheidsafstanden wordt verwezen naar de tekst in hoofdstuk 12 van 
bijlage 1. 
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Beoordelingscriterium Effectbeoordeling 
Toetswaarde 

van risico 

Vergunnings-

afstand 
Afkomstig uit 

windturbines 

2014 (v3.1) 

Dijklichamen en 

waterkeringen 

Toetsing aan effect 

op waterkering  

Trefkans van 

waterkeringen 

Bij plaatsing op 

of boven 

gronden van 

Rijkswaterstaat 

of Waterschap 

Waterschap / 

Rijkswaterstaat 

* RD = Rotordiameter 

 Beschrijving 

Het Activiteitenbesluit geeft aan dat kwetsbare objecten geen hoger risico mogen ondervinden 

dan een plaatsgebonden risico van PR10-06. Het Handboek geeft aan dat het plaatsgebonden 

risico (nooit hoger is dan PR10-06 buiten een afstand van tiphoogte34. Voor het windpark is de 

tiphoogte maximaal 235 meter. De PR10-06 zal daarmee, conform het Handboek, nooit groter 

kunnen zijn dan 235 meter.  

 

Voor het bepalen van de posities van de windturbines is al rekening gehouden met aan te 

houden afstanden conform het Handboek voor externe veiligheid (zie paragraaf 4.1 en Figuur 

4.1) waardoor er op voorhand geen reden is om aan te nemen dat het windpark niet in te 

passen is vanuit externe veiligheid. Voor de definitieve omgevingsvergunningaanvraag wordt 

een externe veiligheidsanalyse uitgevoerd op basis van het Activiteitenbesluit voor de 

definitieve posities. 

 

Kader 5.4 Conclusie aspect externe veiligheid 

 

 

 Natuur 

 Afwegingskader 

De Wet natuurbescherming bestaat uit drie onderdelen: de bescherming van soorten, de 

bescherming van gebieden en de bescherming van houtopstanden. Voor het plangebied wordt 

momenteel een natuurtoets uitgevoerd. 

 
34 Enkel indien de werpafstand bij nominaal toerental groter is dan de tiphoogte dient de grotere afstand te 

worden aangehouden. Voor alle onderzochte windturbines binnen de aangegeven minimale en maximale 
afmetingen is de tiphoogte groter dan de werpafstand bij nominaal toerental.  

Voor de vergunningaanvraag is een slagschaduwonderzoek met toetsing aan het Activiteitenbesluit 

noodzakelijk en wordt nog uitgevoerd. Daarbij wordt de te verwachten slagschaduwduur op de gevel 

van woningen berekend voor de nog definitief te bepalen posities van de windturbines en cumulatie 

met de bestaande windturbines wordt in beeld gebracht en afgewogen in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening. 

 

Op basis van de contouren is te concluderen dat de windturbines vanuit het aspect slagschaduw goed 

in te passen zijn in de omgeving. 
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Soortenbescherming 

Het uitgangspunt bij het onderdeel soortenbescherming is dat geen schade mag worden 

gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. De wet kent 

een drietal beschermingsregimes; beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, 

beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn en beschermingsregime “andere soorten”. 

Daarnaast zijn landelijk van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Elk 

beschermingsregime heeft zijn eigen verbodsbepalingen. 

 

Voor ieder ruimtelijk plan is het verplicht om te toetsen of deze leidt tot overtreding van de 

betreffende verbodsbepalingen. Wanneer er sprake is van een overtreding dient er onderzocht 

te worden of er een vrijstelling geldt. Indien dit niet mogelijk blijkt, is het nodig om na te gaan of 

een ontheffing kan worden verkregen.  

Gebiedsbescherming 

Natura 2000 

Met het onderdeel gebiedenbescherming worden binnen de Wet natuurbescherming de Natura 

2000-gebieden beschermd. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in 

Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese 

Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op grond van de Europese 

Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Voor alle gebieden gelden instandhoudingsdoelstellingen. De kern 

van de bescherming is dat deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar mogen worden 

gebracht. 

 

Activiteiten mogen geen negatieve effecten hebben op de waarden waarvoor het gebied is 

aangewezen. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt 

een vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij 

projecten die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. 

Natuurnetwerk Nederland (Natuurnetwerk Brabant) 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt in de provincie het Natuurnetwerk Brabant (NNB) 

genoemd en is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. 

In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  

 

Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch 

gebied. Het Natuurnetwerk is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De provincies zijn 

verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. In of in de 

directe nabijheid van het NNB geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen 

ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 

aantasten. Wanneer bij een ontwikkeling mogelijke effecten op het NNB denkbaar zijn, is het 

noodzakelijk een NNB-toetsing uit te voeren. 

 

Het plangebied en de directe omgeving maken geen onderdeel uit van het NNB. Met het 

voorgenomen plan worden op voorhand geen negatieve effecten verwacht op de wezenlijke 

waarden en kenmerken van het NNB. Van afname van areaal is geen sprake, tevens worden 

geen effecten verwacht die de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNB significant 

aantasten. Het NNB kent ook geen externe werking, een verdere toetsing aan het NNB-beleid 

wordt daarom niet noodzakelijk geacht, de natuurtoets zal er wel aandacht aan besteden. 
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Bescherming van houtopstanden 

Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan in de Wet natuurbescherming. 

Dit geldt ook bij het rooien of het verrichten van handelingen die de dood of ernstige 

beschadiging van bomen tot gevolg hebben. Op voorhand is er geen aantasting van dergelijke 

houtopstanden te verwachten. Mocht dit bij detailuitwerking wel het geval zijn dan wordt 

hiervoor zo nodig onderzoek uitgevoerd en een vergunning aangevraagd.  

 Beschrijving 

Voor realisatie van het windpark is het uitvoeren van een natuurtoets noodzakelijk. 

Werkzaamheden voor deze natuurtoets worden momenteel uitgevoerd. 

Gebiedsbescherming 

Het windpark is niet voorzien in een gebied aangewezen als NNB waardoor er geen effecten te 

verwachten zijn. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Biesbosch op circa 3,5 kilometer 

ten noorden van het plangebied. De bescherming van Natura 2000-gebieden kent een externe 

werking. Dit betekent dat ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied een negatieve impact 

kunnen hebben op de ‘beschermingsdoelstellingen’ (ook wel instandhoudingsdoelstellingen 

genoemd) van dergelijke natuurgebieden. Gezien de aard van de plannen en de grote afstand 

tot Natura 2000-gebieden worden er op voorhand geen negatieve effecten van dit project 

verwacht op Natura 2000-gebieden, de natuurtoets zal dit definitief moeten uitwijzen en of er 

noodzaak staat tot het aanvragen van een vergunning voor gebiedsbescherming.  

Stikstof-gerelateerde effecten 

Een AERIUS-berekening is altijd noodzakelijk om de uitstoot en depositie van stikstof, en de 

gevolgen daarvan op Natura 2000-gebieden te bepalen. Er wordt vooralsnog van uit gegaan dat 

onderhavig project voor wat betreft de mogelijke stikstofdepositie vanwege te vergunde 

bouwwerkzaamheden met zekerheid geen negatief effect heeft voor Natura 2000-gebieden 

omdat:  

• er alleen stikstofuitstoot kan optreden in de bouwfase door bouwverkeer; 

• dit dus alleen een tijdelijke situatie is in de aanlegfase; 

• dit bouwverkeer hoe dan ook zeer beperkt is vanwege de bouw van slechts drie 

windturbines; 

• op basis van ervaring met andere windparken stikstofdepositie tot nu toe geen 

‘showstopper’ blijkt met name vanwege de tijdelijkheid van de stikstofdepositie. 

Soortenbescherming 

Naast gebiedsbescherming is er een wettelijk kader voor het beschermen van individuele 

soorten (flora en fauna). De Wet natuurbescherming (Wnb) kent een aantal verbodsbepalingen 

die aanleiding kunnen zijn om een ontheffing aan te vragen. De relevante verbodsbepalingen 

zijn het doden of verwonden van soorten, het opzettelijk verontrusten van soorten of het 

verstoren, vernietigen, beschadigen van nesten of vaste rust- en verblijfsplaatsen. Dit kan in 

theorie voorkomen tijdens de bouwfase. Daarnaast kan er een effect zijn op beschermde 

vogelsoorten en vleermuissoorten in de gebruiksfase van de windturbines. De natuurtoets moet 

uitwijzen of er sprake is van significante effecten op bepaalde soorten, zo ja wat voor 

maatregelen genomen kunnen worden en voor welke soorten er een ontheffing aangevraagd 

moet worden. Op voorhand is er geen reden aan te nemen dat een (eventueel) benodigde 

ontheffing uiteindelijk niet verleend kan worden. 
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Kader 5.5 Conclusie aspect natuur 

 

 

 Cultuurhistorie 

 Afwegingskader 

Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag voor de bescherming van het 

archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Verdrag van Malta voorziet in 

bescherming van het Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op 

aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze bescherming was in Nederland geregeld in de 

Monumentenwet 198835. Vanaf 1 juli 2016 geldt de Erfgoedwet36, die de Monumentenwet 1988 

vervangt. Het beschermingsniveau van de oude wetgeving blijft gehandhaafd. De Erfgoedwet 

vormt het kader voor de bescherming van het cultureel erfgoed.  

 

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 

cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het 

Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en 

cultuurhistorische aspecten. De bescherming van cultuurhistorische elementen is vastgelegd in 

de Monumentenwet 1988. Deze wet is vooral gericht op het behouden van historische 

elementen voor latere generaties. Archeologie houdt zich bezig met de niet zichtbare delen van 

onze cultuurgeschiedenis. Zij zijn verborgen in de bodem. 

 Beschrijving 

Archeologie 

Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met zowel de 

bekende als de te verwachten archeologische waarden. 

 

De gemeente Oosterhout heeft een Erfgoedkaart Oosterhout37 (vastgesteld door de 

gemeenteraad op 25 januari 2012). Deze kaart geeft de archeologische verwachtingen en 

archeologische en cultuurhistorische waarden in Oosterhout weer waardoor deze als 

volwaardig belang in ruimtelijke planvorming mee kunnen worden gewogen. Tevens worden op 

deze kaart de voorschriften vastgesteld voor de omgang met archeologische bodemschatten in 

de ruimtelijke inrichting en in bouwprojecten. 

 

 
35 Wet van 23 december 1988, tot vervanging van de Monumentenwet 
36 Wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel 
erfgoed (Erfgoedwet) 
37 “Erfgoedkaart Oosterhout; Een verleden achter gevels en onder akkers”, Archeologische Rapporten 
Oranjewoud 2010/121 (29 september 2011) 

Voor het aspect natuur wordt momenteel een natuurtoets uitgevoerd. Er is op voorhand geen 

aanleiding om te veronderstellen dat het project vanuit het aspect natuur niet uitvoerbaar is. Zo nodig 

wordt een vergunning en/of ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd.  
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Figuur 5.3 Uitsnede plangebied Archeologische beleidskaart 

  

Bron: Erfgoedkaart Oosterhout 

 

Het plangebied heeft over het algemeen een lage verwachtingswaarde. Voor die gebieden geldt 

dat bodemingrepen in principe zijn toegestaan. Archeologische onderzoek is uitsluitend 

noodzakelijk bij ontgrondingen en/of MER-plichtige projecten en/of projecten met een 

planoppervlak van 5 hectare of meer. Vooralsnog wordt daarom aangenomen dat er voor het 

windpark geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is.  

 

Langs de Statendamweg ligt een zone met een middelhoge archeologische 

verwachtingswaarde. Er is één windturbine vooralsnog gepland in de directe omgeving van die 

zone. Voor zones met een middelhoge verwachting geldt dat indien een ingreep dieper gaat 

dan 0,5 meter onder maaiveld of een planoppervlakte van 100 m2 of meer er een 

aanlegvergunning verplicht is en dus onderzoek nodig is. Wanneer de definitieve posities van 

de windturbines zijn bepaald wordt bekeken of verkennend onderzoek nodig is ter plaatse van 

één windturbine met bijbehorende voorzieningen.  

 

Ervaring leert dat archeologie nooit een showstopper is voor realisatie van een windproject 

omdat verstoring over het algemeen beperkt is. Daarnaast geldt een zorgplicht op basis van de 

Erfgoedwet om bij het aantreffen van archeologische vondsten dit te melden waardoor 

archeologische waarden te allen tijden rechtstreeks beschermd zijn. 

Overige cultuurhistorische waarden 

De Erfgoedkaart Oosterhout geeft ook inzicht in overige cultuurhistorische waarden in de 

gemeente. In het plangebied en in de directe omgeving zijn geen monumenten of beschermde 

stad- en dorpsgezichten aanwezig. Het plangebied is wel aangewezen als een gebied met een 

hoge CHW-waarde op de waardenkaart historische geografie. Dit is vertaald in de Interim 

omgevingsverordening dat bij ontwikkeling rekening gehouden moet worden met 

(cultuurhistorische) landschappelijke waarden en kenmerken. De Domeinweg is een zichtlijn in 

de historische groenstructuur. Deze structuur wordt verder niet verstoord door het plan. 

 

Met landschappelijke cultuurhistorische waarden wordt rekening gehouden in het de 

lansschappelijke onderbouwing van het definitieve plan (zie ook paragraaf 4.4). 
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Kader 5.6 Conclusie aspect cultuurhistorie  

 

 

 Overige aspecten 

 Waterhuishouding 

Afwegingskader 

Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water één van de 

ordenende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het 

ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten 

hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is derhalve noodzakelijk 

om problemen zoals wateroverlast, slechte waterkwaliteit, verdroging, etc. te voorkomen.  

  

De verplichte watertoets is geregeld in de artikelen 3.1.1 en 3.16 van het Besluit ruimtelijke 

ordening. Vanaf het begin van de planvorming dient overleg gevoerd te worden tussen 

gemeente, waterbeheerders en andere betrokkenen. Doel van dit overleg is gezamenlijk de 

uitgangspunten en wensen vanuit duurzame watersystemen en veiligheid te vertalen naar 

concrete gebiedsspecifieke ruimtelijke uitgangspunten. Hierbij geldt dat afwenteling moet 

worden voorkomen en dat de drietrapsstrategie ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ moet worden 

gehanteerd.  

Beschrijving 

Het plangebied ligt in het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta. In Figuur 5.4 is een 

uitsnede weergegeven van de legger van waterschap Brabantse Delta. Hierop is te zien dat er 

in het plangebied de nodige schouwsloten lopen (watergang B). Schouwsloten zijn in beheer bij 

de aanpalende grondeigenaar. Daarnaast zijn er in het plangebied ook enkele als watergang A 

aangewezen watergangen, deze zijn in onderhoud en beheer bij het waterschap.  

 

Voor het dempen of omleiden van sloten geldt mogelijk een vergunnings- of meldingsplicht op 

basis van de Keur. Mogelijk moet er gecompenseerd worden in hetzelfde gebied. Met de 

planuitwerking moet hiermee rekening gehouden worden en hiervoor is overleg met het 

waterschap noodzakelijk.  

 

In de omgeving van het plangebied zijn geen bergingsgebieden of waterwingebieden aanwezig.  

Hemelwaterafvoer  

Door het plaatsen van de bebouwing wordt verhard oppervlak gecreëerd. Hemelwater dat op dit 

verharde oppervlak valt, mag niet versneld worden afgevoerd richting oppervlaktewater. Het 

waterschap hanteert voor het omgaan met hemelwater de trits ‘vasthouden – bergen – 

afvoeren’.  

 

 

Het plan is uitvoerbaar vanuit het aspect cultuurhistorie, mogelijk is een verkennend archeologisch 

onderzoek nodig voor (de voorzieningen bij) één van de windturbines, afhankelijk van de definitieve 

positie. Aandachtspunten vanuit het aspect cultuurhistorisch landschap worden meegenomen bij de 

landschappelijke beoordeling. 
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Figuur 5.4 Uitsnede legger waterschap Brabantse Delta (rood = regionale waterkeringen langs 

regionale rivieren, blauw = waterloop A en roze = waterloop B) 

 

 

Met realisatie van het windpark wordt er verharding toegevoegd met de fundering voor de 

windturbines en het inkoopstation. Daarnaast wordt er mogelijk verharding toegevoegd met 

realisatie van de opstelplaatsen en wegen. Deze laatste twee kunnen mogelijk ook in een 

halfverharding worden uitgevoerd waardoor de toevoeging van verhard oppervlak veel kleiner 

is.  Er dient rekening mee gehouden te worden dat er voldoende onverhard oppervlak overblijft 

om hemelwater ter plaatse te infiltreren in de bodem. Bij windturbines in agrarisch gebied is dit 

over het algemeen geen probleem maar in samenhang met de ontwikkeling van het zonnepark 

vraagt de uitwerking nadere aandacht. 

Waterkering langs het Wilhelminakanaal 

Langs het Wilhelminakanaal is een waterkering gelegen. Wellicht is noodzakelijk een nadere 

analyse uit te voeren van de invloed van de windturbines op de waterkerende functie van de 

kering. Dit is afhankelijk van de afstand van de windturbines tot de waterkering. Bij de 

definitieve posities voor de omgevingsvergunningaanvraag wordt dit zo nodig beschouwd in het 

kader van het aspect externe veiligheid.  

Watertoets  

Er dient in het kader van ruimtelijke procedures een watertoets te worden doorlopen waarbij 

een waterparagraaf opgesteld wordt. Deze waterparagraaf dient afgestemd te worden met het 

waterschap. 

 

Kader 5.7 Conclusie aspect waterhuishouding  

 

Voor het aspect waterhuishouding is wellicht een ontheffing of vergunning op basis van de Keur 

noodzakelijk. Nadere afstemming met het waterschap is noodzakelijk in het kader van de watertoets 

voor de planuitwerking. Op voorhand is er geen sprake van belemmeringen voor de uitvoerbaarheid 

van het project. 
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 Vliegverkeer en radar 

Afwegingskader 

De bouw van windturbines kan van invloed zijn op het vliegverkeer in Nederland, met name de 

hoogte van windturbines is daarbij relevant. Voor het vliegverkeer is het van belang dat de 

vliegveiligheid en de werking van radar- en communicatieapparatuur te allen tijde kunnen 

worden gegarandeerd. 

 

Laagvlieggebieden en helikopteroefengebieden kennen harde bouwhoogtebeperkingen. Hierbij 

is van belang dat de rotorbladen van een windturbine de route niet 'doorsnijden'. Er moet dus 

een afstand van minimaal een halve rotordiameter tot de rand van de laagvlieggebieden worden 

gehouden. Voor het veilig gebruik van luchthavens voor de militaire en civiele luchtvaart zijn 

obstakelbeheersvlakken ingesteld waarbinnen hoogtebeperkingen gelden. 

 

Plaatsing van windturbines kan mogelijk ook leiden tot verstoring van de radar. Dat geldt voor 

zowel radar ten behoeve van de lucht- als de scheepvaart. Afhankelijk van de locatie kan een 

windpark een verstorende werking hebben op Communicatie-, Navigatie- en Surveillance 

(CNS)-apparatuur van de luchtverkeersleiding voor burgerluchtvaart. 

 

Voor de militaire radarposten in Nederland moet binnen een straal van 75 kilometer van een 

radarpost worden gekeken of windturbines de radar niet teveel verstoren en moet een plan ter 

goedkeuring aan Defensie worden voorgelegd. Het beleid over verstoringsgebieden rond 

militaire radars van het Ministerie van Defensie is vastgelegd in het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro)38 en is nader uitgewerkt in de Regeling algemene regels ruimtelijke 

ordening (Rarro)39. Er dient een minimale dekkingsgraad van 90% op 1.000 voet in stand te 

blijven om een goede werking van de radar te garanderen. 

Beschrijving 

Vliegverkeer 

De windturbines bevinden zich buiten (beschermde) hoogtebeperkingsgebieden rondom 

luchthavens en ligt niet in laagvlieggebied. Het plan wordt nog voorgelegd aan de 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Inspectie voor Infrastructuur en Transport (IL&T) ter 

bevestiging van deze aannames over het definitieve plan. 

Radarverstoring 

Het plangebied getoetst aan de volgende verkeersradarstations van Defensie: 

• Soesterberg 

• Volkel 

• Woensdrecht 

Daarnaast bevindt het bouwplan zich binnen de 75 kilometer cirkel van de nieuwe 

gevechtsleidingradar van Herwijnen. 

 

 
38 Besluit van 31 augustus 2012, nr. IENM/BSK-2012/30229, tot wijziging van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening: aanwijzing radarverstoringsgebieden 
39 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 december 2011, nr. IENM/BSK-2011/161600, 
houdende vaststelling van algemene regels ter bescherming van nationale ruimtelijke belangen (Regeling 
algemene regels ruimtelijke ordening) 
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Door TNO is reeds een radarverstoringsonderzoek uitgevoerd voor de geplande windturbines 

(zie bijlage 1). Volgens het onderzoek voldoet de radardekking van het 

verkeersleidingradarnetwerk aan de gehanteerde norm van 2019 na realisatie van het 

bouwplan ten aanzien van detectiekans en schaduwwerking. Daarnaast wordt voor de 

gevechtsleidingsradar Herwijnen na realisatie van het bouwplan ook nog voldaan aan de 

gehanteerde norm van 2019. 

 

Over de resultaten van het radarverstoringsonderzoek van TNO is goedkeuring van het 

ministerie van Defensie noodzakelijk op basis van het Barro. Deze wordt normaal gesproken 

afgegeven als het onderzoek van TNO positief uitvalt, zoals dat in deze ook het geval is. De 

verklaring van geen bezwaar van Defensie wordt aan de goede ruimtelijke onderbouwing bij de 

aanvraag omgevingsvergunning toegevoegd (in ieder geval voor vaststelling van het ruimtelijk 

plan). Daarmee wordt voldaan aan het Barro en Rarro en is er sprake van een uitvoerbaar plan.  

 

Kader 5.8 Conclusie aspect vliegverkeer en radar  

 

 

 Straalpaden 

Afwegingskader 

Windturbines kunnen van invloed zijn op de zogenaamde straalpaden voor het transport van 

spraak-, data-, radio- en tv-signalen. Door de aanwezigheid van verschillende windturbines kan 

de signaaloverdracht van straalpaden worden verstoord of verzwakt. Deze straalverbindingen 

(ook wel straalpaden genaamd) verzenden informatie (radiocommunicatie) langs een 

rechtstreekse cilindervormige lijn door de lucht. Verstoring kan optreden doordat deze 

cilindervormige lijn wordt onderbroken (doorkruising van de tweede fresnelzone). De uitvoering 

van de functies van een straalverbinding kunnen mogelijk worden beperkt door de 

aanwezigheid van de windturbine. 

Beschrijving 

Er zijn geen planologisch beschermde straalverbindingen in het plangebied op basis van het 

geldende bestemmingsplan die beïnvloed kunnen worden door de windturbines. Mogelijk zijn er 

wel niet beschermde straalverbindingen die het plangebied doorkruisen. Voor deze 

verbindingen bestaat er geen verplichting om bij ruimtelijke projecten rekening te houden met 

de straalverbindingen. Voor de definitieve aanvraag omgevingsvergunning wordt de 

aanwezigheid van niet-beschermde verbindingen wel getoetst maar deze zullen niet een 

belemmering zijn voor de uitvoerbaarheid van het plan.  

 

Kader 5.9 Conclusie aspect straalpaden  

 

 

Voor het aspect vliegverkeer en radarverstoring is er sprake van een uitvoerbaar plan. Wanneer de 

definitieve posities van het windpark beperkt afwijken van het nu getoetste bouwplan is ook geen 

nieuwe toetsing noodzakelijk. Vanuit het aspect radarverstoring wordt er vanuit gegaan dat voor 

vaststelling van het ruimtelijk plan goedkeuring Defensie beschikbaar is.  

Er zijn geen beschermde straalpaden aanwezig in het plangebied waardoor het aspect straalpaden 

geen belemmering betekent voor de uitvoerbaarheid van het plan.   
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 Bodemkwaliteit 

Afwegingskader 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Bro dient een bodemonderzoek verricht te worden met het 

oog op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Het bevoegd gezag moet 

onderzoek verrichten naar de bestaande toestand en deze toetsen aan de wenselijke 

bodemkwaliteit.  

 

De Wet bodembescherming (Wbb) is erop gericht bodemkwaliteit te waarborgen of te 

verbeteren indien nodig. De wet schrijft voor dat een ieder die de bodem verontreinigd verplicht 

is maatregelen te nemen om deze verontreiniging tegen te gaan. Voor de realisatie van de 

windturbines zal grondverzet plaatsvinden, waarbij grond (en mogelijk ook asfalt en 

onderliggend funderingsmateriaal) wordt ontgraven, hergebruikt, toegepast en/of afgevoerd. Bij 

dergelijke werkzaamheden is het Besluit bodemkwaliteit (hierna: Bbk)40 van toepassing. Het 

Bbk bevat algemene regels voor het toepassen van grond (en bouwstoffen) en de kwaliteit van 

toe te passen grond (en bouwstoffen). 

Onderzoek 

De bodembeheernota van de regio Brabant beschrijft de regels en procedures over het binnen 

de regio Brabant (opnieuw) toepassen (hergebruik) van grond en baggerspecie als bodem voor 

de komende 10 jaar. Deze bodembeheernota geldt ook voor de gemeente Oosterhout. De 

bodembeheernota is per 19 oktober 2010 voor de gemeente Oosterhout definitief in werking 

getreden. De geactualiseerde regionale bodemkwaliteitskaart is op 10 april 2018 vastgesteld41. 

Deze bodemkwaliteitskaart is erop gericht bodemverplaatsing te begeleiden om zodoende de 

huidige samenstelling en functies van bodems te waarborgen. Voor het opstellen van de kaart 

is alleen de algemene bodemkwaliteit in beschouwing genomen en niet eventuele lokale 

verontreinigingen. 

 

De ontgravingskaart geeft de kwaliteitsklasse van de bodem aan op het moment dat deze wordt 

ontgraven voor hergebruik elders (= beoordeling als een partij grond). Hierbij is onderscheid 

gemaakt in de bovengrond (0,0‐0,5 m ‐mv.) en de ondergrond (0,5‐2,5 m ‐mv.). Het plangebied 

is aangemerkt als zone 1 met kwaliteitsklasse ‘AW2000’42. De bodemkwaliteit in de omgeving 

van het plangebied voldoet daarmee aan de achtergrondwaarde en grondverzet daarom in het 

algemeen vrij mag worden toegepast zoals beschreven in de bodembeheernota.  

 

Naast de algemene diffuse bodemkwaliteit die in de Bodemkwaliteitskaart wordt beschreven, 

kunnen er lokaal ook specifieke aandachtspunten aanwezig zijn. Informatie over eventueel 

lokaal aanwezige bodemverontreinigingen ter plaatse van het plangebied is onbekend via het 

Bodemloket43, gezien het huidige gebruik als agrarisch gebied worden verontreinigingen ook 

 
40 Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit) 
41 De digitale kaart is raadpleegbaar via:  
https://gisconnect.anteagroup.nl/Html5Viewer/Index.html?configBase=https://gisconnect.anteagroup.nl/Geoc
ortex/Essentials/REST/sites/bkkmiddenwestbrabant/viewers/mobiel/virtualdirectory/Resources/Config/Default 
42 Dit zijn landelijk geldende achtergrondwaarden die de bovengrens aangeven voor wat in de dagelijkse 
praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten 
zoals deze voorkomen in de bodem van natuur‐ en landbouwgronden. 
43 Om een inzicht te krijgen in de exacte locaties van de historische activiteiten kan de interactieve website 
van Bodemloket geraadpleegd worden: http://www.bodemloket.nl/kaart. 
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niet direct verwacht. Het gebruik van de gronden als windpark is ook geen voor verontreiniging 

gevoelige functie. 

 

Figuur 5.5 Uitsnede plangebied windpark Oranjepolder digitale bodemkwaliteitskaart 

 

 

Kader 5.10 Conclusie aspect bodem  

 

 

  

Vanuit het aspect bodemkwaliteit lijken de plannen op voorhand haalbaar. Er is geen sprake van een 

verontreiniging of realisatie van een voor verontreiniging gevoelige functie. 
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 CONCLUSIES 

 Uitvoerbaarheid 

Eneco is voornemens om een windpark van drie windturbine te realiseren in de Oranjepolder in 

samenhang met het door Shell te realiseren grondgebonden zonnepark in hetzelfde gebied.  

Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het project zijn middels deze rapportage de 

potentiële milieueffecten in kaart gebracht. 

 

Samenvattend: 

• het initiatief past binnen de beleidskaders van het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de 

gemeente Oosterhout; 

• met realisatie van het windpark kan op voorhand voldaan worden aan de toetsingscriteria 

van de verschillende relevante milieuaspecten, er zijn nog wel enkele aanvullende 

onderzoeken noodzakelijk maar op voorhand is er geen aanleiding om aan te nemen dat 

het project voor die aspecten niet uitvoerbaar is; 

• het windpark is vanuit het aspect radarverstoring inpasbaar op basis van 

radarverstoringsonderzoek door TNO. Een verklaring van geen bezwaar bij Defensie wordt 

aangevraagd; 

• een natuurtoets is noodzakelijk om de effecten op gebieden en soorten in kaart te brengen 

en eventuele benodigde ontheffing en/of vergunning op basis van de Wet 

natuurbescherming; 

• er dient geluidonderzoek plaats te vinden op basis van het Activiteitenbesluit om te kunnen 

beoordelen of er met het plan sprake is van het overschrijden van de grenswaarden op 

concrete toetspunten (woningen). Zo nodig dienen mitigerende maatregelen genomen 

worden al worden die op voorhand niet verwacht; 

• er dient slagschaduwonderzoek plaats te vinden op basis van het Activiteitenbesluit om te  

kunnen beoordelen of er met het plan sprake is van het overschrijden van de 

grenswaarden op concrete toetspunten (woningen). Zo nodig dienen mitigerende 

maatregelen genomen worden. Deze worden in zeer beperkte mate verwacht en zijn niet 

van invloed op de uitvoerbaarheid van het plan; 

• er dient een externe veiligheidsanalyse plaats te vinden op basis van het Activiteitenbesluit. 

Op voorhand worden er geen belemmeringen verwacht omdat al rekening is gehouden met 

aan te houden afstanden vanuit externe veiligheid bij het bepalen van de voorlopige 

windturbineposities; 

• het definitieve plan dient gevisualiseerd te worden en het landschappelijk beeld nader 

onderbouwd te worden; 

• indien er sprake is van het dempen of verleggen van sloten is wellicht een melding of 

vergunning op basis van de Keur nodig. Er is hoe dan ook nog afstemming nodig met het 

waterschap in het kader van de watertoets, mede in samenhang met het zonnepark. 

 

Geconcludeerd kan worden dat een windpark in de Oranjepolder is in te passen vanuit alle 

milieuaspecten. Er dient nog nader onderzoek uitgevoerd te worden voor de aanvraag 

omgevingsvergunning en bijbehorende ruimtelijke procedure maar op voorhand kan worden 

aangenomen, mede ook op basis van expert judgement, dat dat niet tot wezenlijk andere 

conclusies zal leiden. 
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Voordat de omgevingsvergunningaanvraag wordt ingediend wordt een omgevingsdialoog 

opgestart, in samenhang met realisatie van het zonnepark, om nadere invulling te geven aan de 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. Daarnaast wordt ook nader invulling gegeven 

aan participatie  in lijn met de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land 

december 2016.  

 

 Noodzaak m.e.r. 

Op basis van de beschrijving van alle milieuaspecten zijn er op voorhand ook geen significantie 

milieueffecten te verwachten, wat het uitvoeren van een milieueffectrapportage wenselijk of 

noodzakelijk maakt. Daarom wordt er vooralsnog van uitgegaan dat het opstellen van een 

aanmeldnotitie voor een (al dan niet vormvrije) m.e.r.-beoordeling afdoende is. Inhoudelijk kan 

de aanmeldnotitie worden opgesteld met de zelfde informatie als het ruimtelijke plan (goede 

ruimtelijke onderbouwing afwijking bestemmingsplan omgevingsvergunning). 

 

Uiteindelijk onderzoek kan tot andere conclusies leiden maar daar is vooralsnog geen reden om 

van uit te gaan. 

 

 Vervolg 

De gemeente Oosterhout kan een principebesluit nemen over realisatie van het windpark in de 

Oranjepolder. Na besluit kan een planologische procedure en vergunningenprocedure worden 

gestart als ook de aanmeldnotitie (vormvrije) m.e.r.-beoordeling worden opgesteld. 

 

De benodigde nadere onderzoeken zijn reeds lopend (natuur) of worden binnenkort opgestart 

(in ieder geval geluid, slagschaduw en externe veiligheid).  

 

Parallel aan nader onderzoek en planvorming wordt de omgevingsdialoog/communicatie met de 

omgeving opgestart in samenhang met het zonneproject en in afstemming met de gemeente 

Oosterhout. 

 


